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Maailman sosialistinen liike – huolimatta piinallisista tapahtumista joissakin maissa
tapahtuneen sosialismin romahtamisen jälkeen – on saamassa vähitellen takaisin
elinvoimansa oppimalla katkerasta lähihistoriastaan.
Nähtyään noissa maissa vallitsevan surkean tilanteen yhä useammat ihmiset ympäri
maailmaa ovat ymmärtäneet, että kansanjoukot voivat muovata kohtalonsa vain
sosialistisella tiellä, ja he kaipaavat sosialismia ja pyrkivät siihen. Tämä osoittaa, että
sosialismi elää ihmisten mielissä ja että ihmiset ovat heräämässä ideologisesti.
Kaikkein vakavin opetus sosialismin romahtamisesta useissa maissa on se, että sosialismin
rappio alkaa ideologisella rappiolla ja että rappio ideologisella rintamalla johtaa kaikkien
sosialismin rintamien sortumiseen ja päätyy sosialismin täydelliseen raunioitumiseen.
Ylläpitääksemme sosialismia ja johtaaksemme sen voittoon, meidän on vahvistettava
ideologista työtä.
Vain silloin kun olemme lujasti varustaneet kansanjoukot sosialistisella ideologialla ja
vahvistaneet sosialismin ideologista linnoitusta, voimme vakauttaa ja kehittää sosialismia
vakaasti ja puolustaa sitä mitä tahansa myrskyä vastaan. Meidän vallankumouksellinen
kokemuksemme on osoittanut tämän selvästi. Jos se varmistaa ideologian, sosialismi
voittaa; jos se menettää ideologian, sosialismi raunioituu. Tämä on totuus, jonka historia on
näyttänyt.
Sosialistisen liikkeen kehittämiseksi meidän on nyt herätettävä kansanjoukot ideologisesti ja
nostettava heidät taistelemaan sosialismin puolesta. Kun kansanjoukot, jotka taistelevat
riippumattomuuden puolesta, omaksuvat sosialistisen ideologian ja uskovat sosialismiin
ilman epäilyksen häivääkään, sosialismi tulee etenemään ilman epäonnistumisia uusiin
voittoihin.

1
Ideologisen työn asettaminen etusijalle on oleellisen tärkeää sosialismin toteuttamiseksi.

Voidaksemme toteuttaa sosialismia menestyksekkäästi, meidän on pysyttävä ideologiassa
pitämällä sitä mitä tärkeimpänä. Meidän on priorisoitava ideologinen työ kaiken muun edelle.
Työväenluokan puolueelle, joka taistelee joukkojen riippumattomuuden puolesta, mikään
muu työ ei ole tärkeämpää kuin ideologinen työ.
Työväenluokan puolue on luonteeltaan johtava poliittinen organisaatio, joka herättää
kansanjoukot ideologian vahvuudella ja joka organisoi ne vallankumoukseen ja
rakentamiseen. Ideologia on työväenluokan puolueen ainoa ja vahvin ase. Vain silloin kun
se pitää kiinni ideologiasta tärkeimpänä tekijänä ja tekee ideologisen työn ennen kaikkea
muuta työtä, työväenluokan puolue voi täyttää tehtävänsä ja velvollisuutensa johtavana
poliittisena organisaationa, joka asettaa tahdin joukkojen riippumattomuudelle.
Ilman ideologista työtä sosialismin olisi mahdotonta syntyä, elää ja kehittyä. Kapitalismi,
riistojärjestelmä, joka korvasi maaorjuuteen perustuvan alistamisen alistamisella pääomalle,
kasvoi feodaalisen yhteiskunnan puitteissa; mutta sosialismi, uusi järjestelmä, radikaalisti
erilainen kuin mikään riistojärjestelmä, ei voi kasvaa kapitalistisen yhteiskunnan puitteissa.
Sosialistinen ideologia ilmaantuu pääoman ylivaltaa vastaan taistelevien riistettyjen
työtätekevien joukkojen luokkavaatimuksen heijastumana. Sosialistinen järjestelmä syntyy
sosialistiseen ideologiaan heränneiden kansanjoukkojen taistelusta. Se lujittuu ja kehittyy
sosialistisen ideologian ohjauksessa.
Sosialistista yhteiskuntaa ohjaa sosialistinen ideologia ja se kehittyy tämän ideologian
antamasta impulssista. Toisin kuin kapitalistista yhteiskuntaa, jossa raha määrää kaikesta,
sosialistista yhteiskuntaa luonnehtii oleellisesti se tosiseikka, että se kehittyy ideologian
vahvuuden pohjalta, sosialistisella ideologialla varustettujen ihmisten tietoisesta toiminnasta.
Sosialismin lujittuminen, kehitys ja kohtalo riippuvat siitä, miten ideologinen työ tehdään ja
miten ihmisiä valmistellaan ideologisesti. Vain silloin kun ideologinen työ asetetaan etusijalle
ja sitä tiivistetään vakaasti sosialistisessa yhteiskunnassa, on mahdollista varmistaa
yhteiskunnan poliittinen ja ideologinen yhtenäisyys, vahvistaa ja kehittää sosialistisia
yhteiskunnallisia suhteita tärkeimpinä tekijöinä toverillinen yhtenäisyys ja yhteistyö ja
menestyksellisesti rakentaa sosialistista taloutta.
Vain silloin kun sosialismin ideologinen linnoitus on vahvistettu, sosialismi pystyy olemaan
tuhoutumaton politiikassa, taloudessa, kulttuurissa ja sotilaallisissa asioissa. Ideologisen
työn jättäminen vähälle sosialismia rakennettaessa tarkoittaa sosialismin avainkysymyksen
hylkäämistä. Tämä virhe johtaa vääjäämättä sosialismin rapautumiseen ja romahtamiseen.
Sosialismin puolesta taistelevan työväenluokan puolueen ideologinen työ on ideologinen ja
teoreettinen hanke sosialistisen ideologian syvälliseksi kehittämiseksi, jotta voisi kohdata
nykyajan vaatimukset ja kehittyvän vallankumouksen vaatimukset. Työväenluokan puolueen
ideologinen työ on myös koulutusta sosialistisen ideologian tähdentämiseksi
kansanjoukkojen mieliin.

Sosialistinen ideologia ja sosialistiset teoriat kehittyvät nykypäivän tarpeiden ja
vallankumouksellisen kokemuksen yleistämisen pohjalta kun vallankumouksellinen
työväenluokan taistelu kehittyy. Sosialistinen ideologia ja sosialistiset teoriat palvelevat
kansanjoukkojen ideologisena ja teoreettisena aseena heidän taistelussaan sosialismin
puolesta ja heidän oppaanaan tuossa taistelussa.
Vallankumouksellisen taistelun olosuhteet ja ehdot eivät ole muuttumattomia; historia etenee
ja tilanne muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Aikojen muuttuminen ja tilanteen kehittyminen
nostaa esiin koko joukon ongelmia, joita olemassaoleva sosialistinen teoria ei pysty
ratkaisemaan. Työväenluokan on kiinnitettävä tarkka huomio ideologisiin ja teoreettisiin
töihin kehittääkseen sosialistista ideologiaa sopusoinnussa aikojen muuttumisen ja
vallankumouksen ja rakentamisen etenemisen kanssa.
Jos sosialistinen ideologia kärsii revisionistisesta rappeutumisesta tai dogmaattisesta
jähmettymisestä työväenluokan puolueen tekemän virheellisen ideologisen ja teoreettisen
työn johdosta, sosialismi menettää oikean ohjenuoransa. Se kokee vääristymiä ja
kieroutumia ja päätyy epäonnistumiseen.
Joissakin maissa, joissa aikanaan rakennettiin sosialismia, sosialistista ideologiaa kieroutti ja
rappeutti luopiovallankumoukselliset, joita juurtui puolueeseen ja valtion johtoon. Tämän
seurauksena sosialismi menetti suuntansa. Se suistui raiteiltaan ja kutsui kapitalismia
palaamaan. Piinalliset tapahtumat, jotka tapahtuivat sosialistiselle vallankumoukselle ja
rakentamiselle, ja sosialismin romahtaminen muutamissa maissa, ovat loppujen lopuksi
seurauksia tieteellisten, vallankumouksellisten ideoiden ja teorioiden puutteesta ja
rappeutumisesta.
Työväenluokan puolueen ei ole pelkästään kehitettävä oikea ohjaava ideologia ja teorioita
sosialismin toteuttamiseksi, vaan sen on myös tähdennettävä ne tehokkaasti
kansanjoukkojen mieliin.
Kansanjoukkojen luja varustaminen sosialistisella ideologialla on ratkaiseva tae sosialistisen
yhteiskunnan liikkeellepanevan voiman vahvistamiseksi ja sen roolin kehittämiseksi niin että
vallankumous ja rakentaminen voivat edetä täydellä höyryllä.
Kansanjoukkojen tehokas kouluttaminen sosialistiseen ideologiaan mahdollistaa sen, että
voimme herättää heidät ideologisesti ja organisoida heidät lujasti. Se rohkaisee heitä
täyttämään velvollisuutensa ja roolinsa sosialismin käyttövoimana ja valtion ja yhteiskunnan
isäntinä. Kun kansanjoukot taistelevat korkean tason ideologisella tietoisuudella ja tiiviissä
yhtenäisyydessä, ne voivat osoittaa mittaamatonta voimaa ja viisautta ja muuttaa luontoa ja
yhteiskuntaa valtavasti.
Sosialismin yksi vertaamaton etu ja kestävä voima ovat siinä tosiseikassa, että se saattaa
täyteen kukoistukseen kansanjoukkojen, historian luojien, käsittämättömän voiman ja
viisauden. Tämä juuri on sosialistisen ideologian etu ja vahvuus, joka varmistetaan
ideologisella työllä.

Puolueet joissakin maissa, joissa rakennettiin sosialismia, takertuivat pelkästään
taloudelliseen kehittämiseen. He omaksuivat dogmaattisen asenteen aiempaan
sosialistiseen teoriaan eivätkä onnistuneet kiinnittämään tarpeellista huomiota
kansanjoukkojen kouluttamiseen. Siksi he saivat itse taloudellisen rakentamisenkin
taantumaan ja ajanmittaan romahduttivat sosialistisen järjestelmän ja herättivät kapitalismin
uudelleen henkiin. Opportunistit ja luopiososialistit hylkäsivät ideologisen työn sosialistisessa
yhteiskunnassa ja rohkaisivat ihmisiä egoismiin ja itsekkyyteen. He levittivät ihmisten
keskuuteen porvarillista ideologiaa, joka pitää rahaa kaikkivoipana, ottamalla käyttöön
kapitalistisen metodin, taloudellisten kannustinpalkkioiden käyttämisen. He kaiuttivat
taantumuksellista porvarillista propagandaa, joka saarnasi kapitalistisen markkinatalouden
”tehokkuutta” ja ”hyötyä”. He julistivat ”sekataloutta” ja tuhosivat taloudellisen järjestelmän,
joka perustuu sosialistiselle omistukselle.
On kiistämätöntä että opportunistien ja luopiososialistien manööverit olivat
sosialisminvastainen ja vastavallankumouksellinen juoni sosialismin vääristämiseksi, sen
ylivoimaisuuden lamauttamiseksi ja tien avaamiseksi sosialismin kaatumiselle ja kapitalismin
paluulle imperialistien miellyttämiseksi.
Sosialismin romahtamisprosessi monessa maassa antaa meille sen vakavan opetuksen,
että jos ei kiinnitetä huomiota ideologiaan ja hylätään ideologinen työ sosialistisessa
yhteiskunnassa, ihmiset sairastuvat ideologisesti. Se vääristää ja tuhoaa kaiken
sosialistisen. Jos ideologinen linnoitus kaatuu, sosialismi ei pysty puolustamaan itseään,
riippumatta siitä kuinka suuri sen taloudellinen ja sotilaallinen voima on.
Toisaalta tämä osoittaa, kuinka suurta osaa ideologia näyttelee ja kuinka tärkeää
ideologinen työ on sosialismin toteuttamiseksi.
Tarve pitäytyä ideologiassa tärkeimpänä tekijänä ja asettaa ideologinen työ etusijalle
sosialismin toteuttamiseksi nousee Juchenäkemyksestä ideologisen tietoisuuden roolista
inhimillisessä toiminnassa.
Ensimmäistä kertaa historiassa Jucheaate selvitti sen totuuden, että ihminen on
riippumaton ja luova sosiaalinen olento, joka muuttaa maailmaa ja muokkaa kohtaloaan
omalla voimallaan, ja että tietoisuus riippumattomuudesta näyttelee ratkaisevaa osaa
ihmisen kohtalon muokkaamisessa.
Monet tekijät vaikuttavat inhimillisessä toiminnassa. Se, mihin näistä tekijöistä kiinnitetään
ratkaiseva merkitys, on hyvin tärkeää yhteiskunnallisessa kehityksessä ja inhimillisen
kohtalon muokkaamisessa.
Aikaisemmin inhimilliseen toimintaan ratkaisevasti vaikuttavaa tekijää etsittiin pääasiassa
ihmisen ulkopuolelta. Uskonnolliset ja idealistiset näemykset väittivät, että jokin mystinen
yliluonnollinen olento ihmisen ulkopuolella hallitsi ihmisen toimintaa ja päätti hänen
kohtalostaan. Tiede on jo osoittanut näiden näkemysten mielettömyyden.

Materialistinen näkemys etsi inhimilliseen toimintaan ratkaisevasti vaikuttavaa tekijää
objektiivisista, materiaalisista olosuhteista. Ihminen on aineellisen maailman kehityksen
tulos. Ihminen elää ja työskentelee aineellisessa maailmassa, joten objektiiviset, aineelliset
olosuhteet vaikuttavat pakosta hänen toimintaansa. Mutta objektiiviset olosuhteet eivät
suoraan aiheuta ihmisen toimintaa. Ne vaikuttavat hänen toimintaansa vain hänen
tietoisuutensa kautta. Ihminen on sosiaalinen olento, joka työskentelee riippumattomasti,
luovasti ja tietoisesti. Näin ollen häneen ei pelkästään vaikuta objektiiviset olosuhteet, vaan
hän aktiivisesti muuttaa ja hyödyntää niitä
Ideologinen tietoisuus näyttelee ratkaisevaa osaa inhimillisessä toiminnassa. Koska
ideologinen tietoisuus heijastelee ihmisen tarpeita ja mielenkiinnon kohteita, se hallitsee
kaikkea hänen toimintaansa ja palvelee liikkeellepanevana voimana, joka saa hänet
taistelemaan maailman muuttamiseksi. On totta, että objektiivisen maailman lakeja
heijasteleva tieto näyttelee tärkeää osaa ihmisen toiminnassa. Vain silloin kun ihmisellä on
tieteellistä tietoa, hän pystyy käyttämään järkevästi omaa voimaansa ja objektiivisia
olosuhteita sopusoinnussa objektiivisten lakien kanssa ja muuttamaan maailmaa
onnistuneesti. Tieteellinen ja teknologinen tieto näyttelee yhä suurempaa osaa
yhteiskunnallisten tuottavien voimien kehittämisessä
Siitä huolimatta ihmisen toiminnan tarkoitus ja suunta määräytyy, ja hänen toimintaansa
säätelee ja kontrolloi, hänen ideologinen tietoisuutensa. Se, miten ihminen käyttää tietoaan
ja minkä tasoista luovaa kykyä hän osoittaa, riippuu siitä millainen ideologia hänellä on. Vain
sellainen ihminen, jolla on kansanjoukkojen palvelemisen aate, voi omistaa tietonsa,
taitonsa, viisautensa ja lahjakkuutensa kansanjoukkojen puolesta toimimiselle.
Ideologinen tietoisuus, joka heijastelee ihmisen luontaisia toiveita olla maailman hallitsija,
maailman muuttaja, on tietoisuus riippumattomuudesta. Tietoisuus riippumattomuudesta on
tietoisuus oman kohtalonsa hallitsijana olemisesta; se on toive oman kohtalon
muokkaamisesta. Vain silloin kun ihmisellä on tietoisuus riippumattomuudesta, hän pystyy
muuttamaan maailmaa positiivisesti ja muokkaamaan kohtaloaan hyvin.
Sosialistinen ideologia edustaa riippumattomuudesta tietoisuuden korkeinta kehitysastetta.
Se heijastelee ihmisen toiveita riippumattomuudesta ja kollektivismista. Sellaisena se on
luonnon ja yhteiskunnan muuttamisen ja ihmisen kohtalon muokkaamisen voimakkain
ideologinen ase. Se palvelee myös kiinteän yhteiskunnallisen yhtenäisyyden ja
koossapysymisen ideologisena perustana. Ideologinen työ, jota tehdään kansanjoukkojen
varustamiseksi sosialistisella ideologialla, on avainasemassa ohjasten antamiseksi
sosialismin eduille, sen voiman kasvattamiselle ja vallankumouksen ja rakentamisen
kiihdyttämiselle.
Sosialistiset taloudelliset suhteet ovat sosialistisen ideologian taloudellinen, aineellinen
perusta. Sosialistiset taloudelliset suhteet, joiden suuri osatekijä on sosialistinen omistus,
tarjoavat kansanjoukoille aineelliset olosuhteet, joiden avulla he voivat omaksua ja lujittaa
sosialistista ideologiaa. Tämän takia sosialististen taloudellisten suhteiden lujittamisella ja
kehittämisellä on suuri vaikutus kansanjoukkojen varustamiselle sosialistisella ideologialla.

Yhteiskunnallistaloudellinen perusta vanhentuneiden aatteiden ilmaantumiselle katoaa
sosialistisen järjestelmän perustamisen myötä. Kuitenkin vanhasta yhteiskunnasta
periintyneet ideologiset, teknologiset ja kulttuuriset takapajuisuudet ja muut senkaltaiset
jäännökset ovat olemassa historiallisen ajanjakson ajan. Nämä toimivat eisosialististen
ideologisten elementtien pesänä.
Varustaaksemme kaikki sosialistisen yhteiskunnan jäsenet sosialistisella ideologialla meidän
on turvattava sosialistinen omistus. Meidän on jatkuvasti lujitettava ja kehitettävä sosialistisia
taloudellisia suhteita ja vähitellen voitettava vanhan yhteiskunnan jäänteet, joita on jäljellä
yhteiskunnallistaloudellisissa suhteissa ja monilla muilla yhteiskunnallisen elämän aloilla.
Jos sosialistisessa yhteiskunnassa olevia vanhan yhteiskunnan jäänteitä rohkaistaan
kasvamaan, tai kapitalistisia talouden hallintometodeja otetaan käyttöön sosialistisen
talouden hallinnossa, tai vielä pahempaa, jos kapitalistinen omistus elvytetään antamalla sen
tunkeutua sosialistiseen omistukseen, seurauksena on sosialistisen ideologian taloudellisen,
aineellisen perustan sortuminen ja olosuhteiden luominen individualismin, itsekkyyden ja
muiden porvarillisten ideoiden kasvulle.
Yksityisomistus synnyttää vääjäämättä individualismia ja porvarilliset ideat vääjäämättä
kasvavat ja leviävät kapitalistisen omistuksen ja kapitalistisen markkinatalouden
maaperässä. Sosialismi on yhteensovittamaton yksityisomistuksen ja kapitalistisen
markkinatalouden kanssa.
Vaikka sosialistinen järjestelmä on perustettu ja lujat taloudelliset ja aineelliset perustat
sosialismille luotu, ihmiset eivät omaksu sosialistista ideologiaa automaattisesti.
Ihmisten mielten täyttäminen sosialistisella ideologialla tarkoittaa ideologista taistelua
ideologisella alueella vanhan ja uuden välillä; se on hanke, jolla ideologiaa muutetaan
poistamalla vanhentuneet aatteet ihmisten mielistä ja varustamalla heidät uudella,
sosialistisella ideologialla.
Porvarilliset ja kaikki muut vanhentuneet, taantumukselliset ideat perustuvat
individualismiin. Kaikki riistoyhteiskunnat perustuivat individualismiin ja näissä
yhteiskunnissa individualismi turmeli ihmisiä tuhansia vuosia. Individualismi on itsepintainen
konservatiivinen idea, joka on juurtunut syvälle ihmisten tietoisuuteen, tapoihin ja elämään.
Jopa sosialistisessa yhteiskunnassa individualismi ja muut vanhentuneet ideat ovat yhä
olemassa suuressa määrin ja kun pienikin mahdollisuus ilmaantuu, nämä ideat itävät
uudelleen ja leviävät kauas ja pitkälle.
Sosialistinen ideologia on uusi ideologia, perustavalla tavalla erilainen kuin kaikenlaiset
vanhentuneet ideogiat, jotka perustuvat individualismille. Vanhentuneiden ideoiden
pyyhkiminen pois ihmisten mielistä ja heidän varustaminen uudella, sosialistisella
ideologialla on ideologinen vallankumous heidän ideologisen elämänsä muuttamiseksi
radikaalisti. Sen voi tehdä vain väsymättömällä ja positiivisella ideologisella koulutuksella ja
ideologisella taistelulla.

Taistelematta sosialistisessa yhteiskunnassa jäljellä olevia vanhentuneita ja
taantumuksellisia kuten porvarillisia ideoita vastaan olisi mahdotonta kitkeä ihmisten mielistä
niissä viipyvät vanhentuneet ideat; ja ilman ihmisten tarmokasta kouluttamista heidän
kyllästämiseksi sosialistisella ideologialla olisi mahdotonta muuttaa heidän ideologiaansa.
Yhtäältä luopiososialistit hylkäsivät ihmisten varustamisen sosialistisella ideologialla; ja
toisaalta se loivat ideologista sekaannusta ihmisten parissa sellaisilla iskulauseilla kuin
”glasnost” (avoimuus) ja ”pluralismi”. He avasivat oven taantumuksellisille porvarillisille
ideoille ja kulttuurille. ”Glasnostin” ja ”pluralismin” vaatiminen sosialistisessa yhteiskunnassa
on pitkän päälle vastavallankumouksellinen juoni sosialistisen yhteiskunnan sabotoimiseksi
hävittämällä sosialistinen ideologia ja esittelemällä taantumuksellisia porvarillisia ideoita.
Menneisyydessä monet puolueet omaksuivat mekaanisen lähestymistavan historiallisen
materialismin lauseeseen, että yhteiskunnan aineelliset ja taloudelliset olosuhteet määräävät
yhteiskunnallisen tietoisuuden ja että yhteiskunnallinen tietoisuus muuttuu kun aineelliset ja
taloudelliset olosuhteet muuttuvat. He uskoivat, että kun ihmisten aineellinen ja kulttuurinen
elintaso kasvaa sosialistisen järjestelmän perustamisen ja sosialistisen rakentamisen
edistämisen myötä, heidän ideologinen tietoisuutensa muuttuisi vastaavasti. Siksi he eivät
kiinnittäneet suurta huomiota ideologiseen työhön.
On väärin uskoa, että ihmisten ideologinen tietoisuus muuttuisi omaaloitteisesti
sosialistiseksi sen jälkeen kun yhteiskunnan aineelliset ja taloudelliset olosuhteet muuttuvat.
Se on sosialistisen ideologian ytimen ja luonteenpiirteiden sekä ideologian sosialistisen
muuttamisen vastaista.
Luonnostaan ihmisen tietoisuus heijastelee objektiivista todellisuutta, mutta se, miten hän
omaksuu tämän, riippuu ihmisestä itsestään, hänen valmiudestaan. Hän näkee, kuulee,
tuntee ja omaksuu sen verran kuin hän pystyy ymmärtämään. Se, minkä ideologian hän
omaksuu ja miten tämä ideologia muuttuu ja kehittyy, riippuu hänen valmiudestaan, hänen
toiminnastaan ja siitä ideologisesta vaikutuksesta, jonka hän saa. Jopa omistavan luokan
ihmisestä voi tulla vallankumouksellinen kun hänet herätetään ideologisesti ja laitetaan
jatkuvan vallankumouksellisen vaikutuksen alaiseksi; ja jopa työväenluokan ihminen ei
välttämättä omaksu vallankumouksellista ideologiaa.
On selvää, että siellä missä vanhentuneet ideat viipyvät ihmisten mielissä sosialistisessa
yhteiskunnassa ja taantumuksellisia ideoita soluttautuu jatkuvasti ulkoapäin ja ne
vaikuttavat, yhteiskunnan kaikkien jäsenten muuttaminen uuteen sosialistiseen ideologiaan
koulutuksen avulla ei voi edetä ongelmitta omalla voimallaan, vaikka sosialistinen järjestelmä
on perustettu ja aineelliset ja taloudelliset olosuhteet on luotu.
Vaikka sosialistisessa yhteiskunnassa kaikki edellytykset ja edut on annettu ihmisille heidän
riippumattomalle ja luovalle elämälleen, he voivat pitää näitä itsestäänselvyyksinä eivätkä
osaa tuntea syvästi, kuinka arvokas sosialistinen järjestelmä on ja kuinka paljosta he saavat
sitä kiittää, jos ideologista työtä ei tehdä tehokkaasti.

Ja jos ideologista työtä ei tehdä, ihmisten vallankumouksellinen innostus voi vähitellen
laantua. Heissä voi kasvaa taipumus elää mukavasti, koska sosialistisessa yhteiskunnassa
heitä ei vaivaa mitkään huolet ja he elävät vakaata elämää. Silloin he eivät pysty
omistautumaan sosialismin puolesta taistelemiselle, ja mikä vielä pahempaa, huiputtavat
imperialistit ja taantumuksellinen propaganda saattavat harhauttaa heidät elättelemään
harhakuvitelmia kapitalismista ja jopa pettämään sosialismin. Tämän todistaa se miten
sosialismi romahti useissa maissa, jotka laiminlöivät ideologisen työn ja avasivat ovensa
imperialismin ideologiselle ja kulttuuriselle soluttautumiselle.
Ideologinen koulutus ja ideologinen taistelu ovat vahvimmat keinot ihmisten muuttamiseksi
kouluttamalla heitä sosialistiseen ideologiaan. Kokemuksemme osoittaa, että jos ideologista
työtä tehdään tarmokkaasti ihmisten varustamiseksi sosialistisella ideologialla sosialistisessa
yhteiskunnassa, ihmiset elämän kaikilla alueilla voivat muuttua sosialistisen linjan
mukaisesti.
Sosialismin asia on historiallinen asia, joka pitää toteuttaa useiden sukupolvien aikana. Se
on joukkojen riippumattomuuden asia, joka toteutetaan ankarassa taistelussa kaikenkaltaisia
imperialisteja ja taantumuksellisia vastaan. Ideologista työtä on kehitettävä syvällisesti sitä
mukaa kun sosialismi etenee. Mitä voimakkaammiksi sosialismin vihollisten toimet tulevat,
sitä enemmän ideologista työtä pitää tehdä.
Ideologian pitäminen perustavana tekijänä ja ideologisen työn asettaminen etusijalle on
avainkysymys sosialismin voitokkaalle etenemiselle ja viimeistelemiselle.
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Ideologisen työn perustehtävä sosialistisessa yhteiskunnassa on värjätä koko yhteiskunta
sosialistisella ideologialla.
Sosialistisen yhteiskunnan kehitys ja täydellistäminen ei ole mitään muuta kuin kaikkien
yhteiskunnallisen elämän osaalueiden muuttamista niin kuin sosialistinen ideologia vaatii.
Kaikkein tärkein tehtävä tässä suhteessa on varustaa kaikki yhteiskunnan jäsenet
sosialistisella ideologialla koko yhteiskunnan värjäämiseksi yhdellä ideologialla.
Sosialistisessa yhteiskunnassa tehtävän sosialistisen työn on palveltava koko yhteiskunnan
värjäämistä sosialistisella ideologialla.
Jokaisessa yhteiskunnassa valtaapitävä luokka yrittää saavuttaa oman ideologiansa
haastamattoman ylivallan. Kapitalistisessa yhteiskunnassa, jossa yhteiskunta on jakautunut
luokkiin ja ihmisten edut ovat ristiriitaisia, yksi ideologia ei pysty pitämään jakamatonta
valtaa, ja on vääjäämätöntä, että erilaisia aatteita esiintyy. Imperialistit ja heidän
sanansaattajansa esittävät, että näiden aatteiden olemassaolo on ”vapaan maailman”
ylpeyden aihe.

Edistykselliset aatteet eivät kuitenkaan voi koskaan kehittyä vapaasti kapitalistisessa
yhteiskunnassa, jossa propaganda ja koulutus kuten joukkotiedotusvälineet ovat
monopolikapitalistien ja taantumuksellisten hallitsijoiden käsissä. Taantumuksellinen
valtaapitävä porvariluokka sietää edistyksellisiä aatteita jossain määrin saadakseen
kapitalistisen yhteiskunnan näyttämään demokraattiselta; mutta kun niitä pidetään
pienimpänäkin uhkana sen hallitsevalle järjestelmälle, se tukahduttaa ne armottomasti.
Päältäpäin katsoen näyttää siltä, että kapitalistisessa yhteiskunnassa siedetään erilaisia
ajatuksia, mutta kaikenlaiset ajatukset siinä yhteiskunnassa ovat poikkeuksetta vain
erimuotoisia porvarillisen ideologian ilmaisuja. Ideologian ”vapaus”, josta imperialistit
puhuvat, on harhaanjohtava iskulause sen naamioimiseksi, että he ”vapauden” suuntaviitan
alla sortavat edistyksellisiä aatteita kapitalistisessa yhteiskunnassa ja turvautuvat jokaiseen
keinoon taantumuksellisten porvarillisten aatteiden levittämiseksi. Se on harhaanjohtava
iskulause, jonka tarkoitus on oikeuttaa heidän ideologinen ja kulttuurinen soluttautumisensa
muihin maihin.
Vain sosialistisessa yhteiskunnassa, jossa riistäminen, sortaminen ja
luokkavastakohtaisuudet on eliminoitu, voidaan kaikki yhteiskunnan jäsenet varustaa yhdellä
ideologialla, koska heillä on yhteinen päämäärä, pyrkimykset ja edut. Vain silloin yksi
ideologia voi hallita.
Sosialistinen ideologia on tieteellinen ideologia, joka heijastelee ihmisen sisäsyntyisen
riippumatonta luonnetta ja valottaa sitä, miten toteuttaa joukkojen riippumattomuus. On vain
luonnollista, että kansanjoukot hyväksyvät sen omana ideologianaan. Vain silloin kun
kansanjoukot ovat täysin varustautuneet sosialistisella ideologialla, he voivat muovata oman
kohtalonsa riippumattomasti ja luovasti ja toteuttaa sosialismia.
Imperialistit ja luopiososialistit panettelevat sosialistisessa yhteiskunnassa tehtävää
ideologista koulutusta ”yhdenmukaistamisena” ja ”ideologisena indoktrinaationa”. Tämä on
järjetöntä vääristämistä, joka parjaa sosialismia. Se on epätotuus porvarillisen propagandan
harhaannuttavan ja taantumuksellisen luonteen oikeuttamiseksi.
Sosialistinen ideologia kehittää joukot riippumattomiksi ihmisiksi, jotka ovat tietoisia
riippumattomuudestaan ja luovasta kyvystään, kun taas taantumukselliset porvarilliset ideat
kutistavat heidät palvelijoiksi, jotka tottelevat pääoman ylivaltaa, ideologisiksi ja henkisiksi
raajarikoiksi.
Kapitalistisessa yhteiskunnassa – missä taantumuksellinen porvaristo hallitsee ja pääoman
voimalla tehty riisto ja sorto ovat vallassa – joukkojen tietoisuus omasta
riippumattomuudestaan on tukahdutettu. Heidän pyrkimyksensä ja vaatimuksensa tallataan
jalkoihin ja heidän luova viisautensa ja lahjakkuutensa tukahdutetaan ja runnellaan.
Turvautumalla kaikenlaisiin epätotuuksiin ja harhaanjohtamisiin imperialistit ja
taantumukselliset turruttavat joukkojen turmelemattomat mielet ja levittävät taantumuksellisia
porvarillisia ideoita ja turmeltunutta porvarillista elämäntapaa heidän keskuuteensa. Tämä on
juuri sitä ideologista tukahduttamista, joka pysäyttää ihmisten tietoisuuden ja

riippumattomuuden kehittymisen. Se on rikollista ideologista indoktrinaatiota, joka tyrkyttää
ihmisille taantumuksellisia ideoita.
Sosialismin oloissa kansanjoukkojen olisi varustettava itsensä lujasti sosialistisella
ideologialla. Vain silloin he voivat vapauttaa itsensä kertakaikkisesti kaikenlaisten
vanhentuneiden ideoiden vaikutuksesta ja kahleista tyydyttääkseen riippumattomuuden
tarpeensa. Vain silloin jokainen voi kehittää yksilöllisyyttään, pyrkimyksiään, viisauttaan ja
lahjojaan monipuolisesti. Koska sosialistinen ideologia on kaikkein vallankumouksellisin
ideologia ja puolustaa ja toteuttaa joukkojen riippumattomuutta, se toimii todellisen
ideologisen ja inhimillisen vapautuksen aseena. Se varmistaa ihmisten ideologioiden ja
henkisten ominaisuuksien rajoittamattoman kehityksen.
Sosialistinen ideologia on inhimillisten aatteiden kehityksen summa. Se pitää sisällään kaikki
edistykselliset aatteet, jotka ovat sopusoinnussa kansanjoukkojen riippumattomuuden
toiveiden kanssa. Se on kaikkein laajin ja kehittynein ideologia, joka muodostaa ihmisen
ideologisen kehityksen huipun.
Joukkojen kouluttamisessa sosialistiseen ideologiaan on kysymys kansanjoukkojen
riippumattomuudentoiveiden ja pyrkimysten toteuttamisesta, kansanjoukkojen, jotka
haluavat viettää täyttä ja rikasta ideologista ja kulttuurista elämää, vapaina kaikenlaisten
vanhentuneiden ideoiden kahleista. Työväenluokan puolueen tekemä kansan koulutus
sosialistiseen ideologiaan on ihmisiä itseään varten ja se on esimerkki siitä suuresta
rakkaudesta ja huolenpidosta, jota puolue osoittaa ihmisille.
Ideologinen ja kulttuurinen elämä, jota meidän kansamme elää joukkoihin perustuvassa
sosialistisessa järjestelmässä ja heidän jalot ideologiset ja henkiset ominaisuutensa
osoittavat elävästi meidän sosialistisen järjestelmämme ja puolueemme tekemän
ideologisen koulutuksen edut ja vahvuuden.
Jokainen meidän maassamme on yksimielisesti yhdistynyt Puoleeseen ja keskiössä olevaan
johtajaan, jopa vaikeissa ja monimutkaisissa olosuhteissa. Koko yhteiskunnasta on tullut yksi
iso onnellinen perhe, ja ihmiset tekevät työtä ja elävät täynnä luottamusta ja optimismia,
auttaen ja johtaen toinen toisiaan eteenpäin aivan kuten he tekisivät omassa
perheessänsäkin. Kaikki ihmiset oppivat sydämensä kyllyydestä. He viettävät monimuotoista
kulttuurista ja tunnepitoista elämää ja saattavat viisautensa ja lahjakkuutensa täyteen
kukoistukseen sopusoinnussa pyrkimystensä ja toiveidensa kanssa.
Tämä on todellinen tilanne meidän yhteiskunnassamme, jota täyttää yksi ideologia –
sosialistinen ideologia – Puolueen johtamana tehdyn voimistetun ideologisen työn kautta.
Meidän on tehtävä tyhjäksi imperialistien ja pettureiden taantumuksellinen ideologinen
hyökkäys sosialismia vastaan. Meidän on voimistettava koulutusta sosialistiseen ideologiaan
varmistaaksemme, että ihmiset vaalivat sosialismin tieteellistä, totuudellista ja voittamatonta
luonnetta horjumattomana uskonaan.

Jucheaate on vallankumouksellinen aate, se sosialistinen ideologia, jonka meidän
kansamme pitää omaksua. Meidän Puolueemme ideologinen työ on oleelliselta osaltaan
koulutusta Jucheaatteeseen.
Suuri johtaja Toveri Kim Il Sung loi Jucheaatteen ja selitti siten ihmiskeskeiset
yhteiskunnallishistorialliset periaatteet. Hän asetti sosialistisen ideologian uudelle
tieteelliselle perustalle.
Jucheaate voitti edeltävien sosialististen teorioiden historialliset rajoitteet ja kaikenlaiset
opportunistien tekemät sosialismin vääristelyt. Se kehitti ja täydellisti sosialistisen ideologian
ja teorian tuoreella tavalla heijastelemalla totuudenmukaisesti uuden historiallisen
aikakauden vaatimuksia, riippumattomuuden aikakauden, jolloin kansanjoukot ovat
kehittyneet oman kohtalonsa isänniksi. Vain silloin kun meitä ohjaa Jucheaate ja
sovellamme sitä täysin, voimme menestyksekkäästi toteuttaa joukkojen riippumattomuuden
asian, sosialistisen asian.
Meidän Puolueemme ja ihmiset ovat kyenneet rakentamaan onnistuneesti ihmiskeskeisen
sosialismin jopa näin vaikeassa tilanteessa. He turvaavat ja edistävät voitokkaasti
sosialismiamme, jopa sekasortoisesti vaihtelevassa kansainvälisessä tilanteessa ja
vakavissa olosuhteissa, koska he ovat seuranneet Jucheaatetta ja soveltaneet sitä
kirjaimellisesti. Elämä todistaa, että Jucheaate on ehdottoman tieteellinen sosialistinen
ideologia, joka täyttää nykyisen aikakauden vaatimukset.
Meidän on pidettävä Jucheaatteen lippua korkealla myös tulevaisuudessa ja toteutettava se
kokonaisuudessaan vallankumouksen ja rakentamisen kautta. Meidän on voimistettava
Puolueen jäsenten ja muiden työtätekevien ihmisten kouluttamista Jucheaatteeseen niin
että he omaksuvat horjumattoman Juchevallankumouksellisen maailmankatsomuksen ja
elävät ja työskentelevät niin kuin aate vaatii.
Kollektivismi on sosialistisen yhteiskunnan perusta ja sosialistinen ideologia on oleellisesti
kollektivistinen aate.
Ihminen on sosiaalinen olento ja hänen toiveensa riippumattomuudesta voidaan toteuttaa
onnistuneesti vain kollektivismin kautta. Sosialistinen yhteiskunta on yhteiskunta, jossa
kollektivismia laitetaan käytäntöön.
Sosialismin ja kapitalismin välinen taistelu – kuka voittaa kenet – ei ole mitään muuta kuin
kollektivismin ja individualismin välistä taistelua. Sosialismin edut kapitalismiin nähden ovat
kollektivismin etuja individualismiin nähden.
Voidaan sanoa, että sosialismin voitto riippuu siitä, miten kollektivismia sovelletaan. Kaikkien
yhteiskunnan jäsenten varustaminen kollektivistisella aatteella ja kollektivististen
periaatteiden toteuttaminen käytännössä kaikilla yhteiskunnallisten suhteiden alueilla,
yhteiskunnan hallinnossa ja yhteiskunnallisessa elämässä ovat perustavanlaatuinen takuu
sosialismin kehittämiselle ja täydellistämiselle.

Ihmisen on asetettava yhteisön edut omien etujensa edelle. Hänen on työskenneltävä
antaumuksella yhteisön hyväksi ja etsittävä elämänsä ja onnellisuutensa arvoa
luottamuksesta ja rakkaudesta yhteisöön. Vain silloin kun hänellä on tällainen kollektivistinen
elämänkatsomus, hän voi omaksua jaloja ideologisia ja henkisiä ominaisuuksia, jotka ovat
sopusoinnussa sosiaalisen ihmisen sisäsyntyisen luonteen ja sosialistisen yhteiskunnan
vaatimusten kanssa. Vain silloin hänestä voi tulla todellinen sosialismin puolesta taisteleva
ihminen.
Kollektivismin opettamisen höllentäminen ja kollektivistisista periaatteista luopuminen
sosialistisessa yhteiskunnassa hylkää välittömästi sosialismin ja herättää uudelleen henkiin
kapitalismin, joka perustuu individualismille.
Meidän Puolueemme on toteuttanut väsymättömästi kollektivistista koulutusta Puolueen
jäsenten ja muiden työtätekevien ihmisten keskuudessa. Se on toteuttanut täydellisesti
kollektivistiset periaatteet kaikilla sosialistisen rakentamisen osaalueilla. Tänäpäivänä
meidän kansamme osoittaa täysin jaloa kollektivistista henkeä Puolueen ja johtajan,
isänmaansa ja kansansa ja yhteiskuntansa ja yhteisönsä puolesta työskentelemiseksi.
Meidän on jatkettava kollektivistisen koulutuksen voimistamista saattaaksemme ”yksi
kaikkien ja kaikki yhden puolesta” asenteen hengessä elämisen ja työskentelemisen
täyteen kukoistukseensa koko yhteiskunnassa.
Uskollisuus Puolueelle on kollektivismin korkein ilmentymä ja se on kommunistisen
vallankumouksellisen oleellinen ominaisuus.
Työväenluokan puolue on ihmisten poliittisen elämän suojelija ja poliittinen opas, joka johtaa
joukkojen riippumattomuusasian voittoon. Kansanjoukot voivat omaksua arvokkaan
poliittisen suoraselkäisyyden ja nauttia aidosta elämästä ja onnellisuudesta
yhteiskunnallisina olentoina vain puolueen johdon alla. Ihmisten tulisi tehdä siitä
vallankumouksellinen uskonsa ja velvollisuutensa, että he pysyvät uskollisina puolueelle,
joka tarjoaa heille poliittisen elämän ja pitää huolen heidän tulevaisuudestaan.
Puolueen rakkaus ja huolenpito ihmisistä innostaa heidät uskollisuuteen. Tämä ei
kuitenkaan tarkoita sitä, että jokainen tuntisi voimakkaasti puolueen rakkauden ja
huolenpidon itsenäisesti ja päättäisi maksaa siitä takaisin uskollisuudella. Jos huomattavaa
koulutusta uskollisuudesta ei anneta, kiittämättömiä ihmisiä saattaa ilmaantua jopa niiden
keskuudessa, jotka kasvoivat puolueen huolenpidon alla. Työväenluokan puolueen ei pidä
pelkästään toteuttaa oikeaa politiikkaa ihmisten hyväksi, vaan sen pitää myös opettaa heitä
kunnolla olemaan uskollisia puolueelle.
Meidän Puolueemme, jonka perusti suuri johtaja Toveri Kim Il Sung, on kokenut puolue, joka
jatkaa loistavalla tavalla Juchevallankumouksellista asiaa. Se on aidosti äidillinen puolue,
joka turvaa yhteiskunnan kaikkien jäsenten poliittisen elämän ja pitää heistä huolta
lämpimästi. Meidän on väsymättömästi opetettava Puolueen jäseniä ja muita työtätekeviä
ihmisiä asettamaan syvän luottamuksensa meidän Puolueeseemme, järkähtämättömästi

puolustamaan sitä, uskomaan tulevaisuutensa sen hoidettavaksi ja uskollisesti tukemaan
sen johtoa.
Uskollisuus Puoluetta kohtaan voidaan pohjimmiltaan mitata sillä, miten ihminen hyväksyy ja
toteuttaa puolueen politiikan. Henkilö, joka on todella uskollinen puolueelle, hyväksyy
puolueen politiikan ehdottoman oikeana ja toteuttaa sen loputtomalla antaumuksellisuudella.
Meidän Puolueemme linjaukset muodostavat virheettömän strategian ja taktiikan
vallankumouksellemme ja ohjeen ihmisten taistelulle ja elämälle. Puolueen linjaukset pitävät
sisällään Jucheaatteen ja heijastelevat joukkojen toiveita ja etuja.
Puolueemme, joka on aina kansanjoukkojen keskuudessa, on muodostanut linjauksensa
sisällyttämällä näiden toiveet ja edut. Se on tehnyt linjauksensa listaamalla kansanjoukkojen
pyrkimykset ja viisauden. Koska Puolueemme kaikki linjaukset edustavat
totuudenmukaisesti kansanjoukkojen toiveita, ne nauttivat heidän tinkimättömästä
kannatuksestaan ja joukot työskentelevät ahkerasti toteuttaakseen niitä.
Se, että Puolueen jäsenet ja työtätekevät ihmiset aseistavat itsensä Puolueen linjauksilla ja
toteuttavat ne kirjaimellisesti, on tie puolustaa ja kehittää sosialismiamme ja tarjota jokaiselle
arvokas ja onnellinen elämä. Meidän on kiihdytettävä koulutusta Puolueen linjauksiin ja
varmistettava, että kaikki Puolueen jäsenet ja muut työtätekevät ihmiset ymmärtävät selvästi
Puolueen linjausten olemuksen ja paikkansapitävyyden, että he uskovat niihin ilman
epäilyksen häivää ja toteuttavat ne kirjaimellisesti, periaatteena linjausten käytäntöön
laittaminen ilman niiden kyseenalaistamista.
Sosialismin toteuttamiseksi meidän on koulutettava lujasti kaikki yhteiskunnan jäsenet
vallankumouksellisiin perinteisiimme ja vietävä eteenpäin ja kehitettävä näitä perinteitä
kaikessa puhtaudessaan.
Vallankumoukselliset perinteet ovat sosialismin historialliset juuret sekä ideologinen ja
henkinen aarre, joka pitää yllä vallankumouksen elämänlankaa. Se, että säilytetään, peritään
ja kehitetään sosialismiin tien raivanneen johtajan ideologiaa kuten myös hänen
johtajuudessaan vallankumouksellisten sukupolvien veristen taistelujen kautta tehdyt
saavutukset, on yhdessä sosialismin viimeistelyn prosessi.
Asenne vallankumouksellisiin perinteisiin on koetinkivi uskollisuuden ja epäuskollisuuden
erottamiseksi joukkojen riippumattomuuden asialle, sosialismin asialle. Se on kriteeri
vallankumouksen ja vastavallankumouksen erottamiselle toisistaan. Todelliset
vallankumoukselliset, kommunistit, puolustavat, vievät eteenpäin ja kehittävät
vallankumouksellisia perinteitä, kun taas opportunistit ja vallankumouksen petturit
työskentelevät säälimättömästi niiden hävittämiseksi.
Nykyajan revisionistit ja luopiososialistit ovat narisseet johtajansa asemasta ja auktoriteetista
ja tuhonneet heidän vallankumouksellisten edeltäjiensä saavutukset. Siten he korruptoivat ja
tuhosivat sosialismin ja tahrasivat sen maineen. Sosialismin pääjuurien heikentäminen,
heidän vallankumoukseen tien raivanneen johtajansa ja vallankumouksellisten edeltäjiensä

rienaaminen ja sosialismin historiallisten saavutusten hävittäminen – nämä ovat kaikkein
häpeällisimmät ja halveksittavimmat epäuskollisuuden ja vastavallankumouksen manööverit.
Historiallinen kokemus osoittaa, että jos vallankumoukselliset perinteet kielletään ja
tuhotaan, vallankumous pysähtyy ja verellä voitetut sosialismin saavutukset mitätöityvät.
Ne vallankumoukselliset perinteet, jotka meidän Puolueemme ja kansan on perittävä, on
vallankumoukselliset Jucheperinteet, jotka suuri johtaja Toveri Kim Il Sung perusti
raivatessaan tietä ja johtaessaan ennennäkemättömän vaivalloista Korean vallankumousta
voittoon.
Meidän Puolueemme vallankumoukselliset perinteet – joiden pääsisältö on Jucheaate,
kommunistinen vallankumouksellinen henki, arvokkaat vallankumoukselliset saavutukset,
syvällinen ja rikas taistelukokemus, sekä vallankumouksellinen metodi ja kansanomainen
työskentelytapa – ovat vallankumouksemme kestävä perusta.
Puolueemme on aina kiinnittänyt läheistä huomiota kunnioitetun Toveri Kim Il Sungin
perustamien kunniallisten vallankumouksellisten perinteiden vankkumattomalle
puolustamiselle, niiden puhtauden vaalimiselle ja kaikkien Puolueen jäsenten ja
työtätekevien ihmisten kouluttamiselle niihin. Meidän maassamme vallankumoukselliset
perinteemme sisältyvät nyt loistavalla tavalla sosialistiseen rakentamiseen ja kaikkiin
yhteiskunnallisen elämän osaalueisiin. Meidän on tiivistettävä koulutusta
vallankumouksellisiin perinteisiimme niin että kaikki Puolueen jäsenet ja työtätekevät ihmiset
koulutetaan lujasti Puolueemme vallankumouksellisiin perinteisiin ja että he vievät niitä
eteenpäin ja kehittävät niitä, tällä tavalla täydellistäen Juchesosialismin onnistuneesti.
Työväenluokan tietoisuus muodostaa sosialistisen ideologian ytimen. Se on tietoisuus
riippumattomuudesta, joka edustaa joukkojen pyrkimystä riippumattomuuteen sekä heidän
perustavanlaatuisia etujaan.
Työväenluokalla on vahvempi vallankumouksellinen henki ja yhtenäisyys ja suurempi
riippumattomuuden tunne kuin millään toisella yhteiskuntaluokalla. Ei mikään muu kuin
työväenluokka edusta joukkojen toiveita ja pyrkimyksiä riippumattomaan elämään ja
kehitykseen ja ota käsiinsä johtoa taistelussa näiden toteuttamiseksi.
Sosialistinen yhteiskunta on työväenluokan tarpeiden ilmentymä. Taistelussa sosialismin
puolesta meidän on aina pidettävä kiinni työväenluokan näkökulmasta. Mikä hyvänsä
poikkeama tästä johtaa sosialismin rapautumiseen. Sosialismin rapautuminen tarkoittaa
luokkarapautumista. Luopiososialistit lamauttivat ihmisten luokkatietoisuuden ja vääristivät
sosialismin luokkasisällön harhaanjohtavilla iskulauseilla kuten ”uusi ajattelutapa” ja
”yleispätevät inhimilliset arvot”.
”Uusi ajattelutapa” ja ”yleispätevät inhimilliset arvot” poikkeavat työväenluokan
näkökulmasta, ovat nimenomaan porvarillinen tapa ajatella ja porvarillinen katsantokanta
arvoihin.

Työväenluokan näkökulman ylläpito ja ihmisten varustaminen työväenluokan tietoisuudella
on aina tärkeä asia kaikessa sosialismin toteuttamisessa. On tarpeetonta sanoakin, että
luokkakoulutuksen tarkka sisältö voi jossain määrin muuttua kun vallankumous ja
rakentaminen etenevät. Luokkakoulutusta ei kuitenkaan pidä koskaan laiminlyödä
hetkeksikään. Luokkakoulutusta on lujitettava jatkuvasti, ei pelkästään sosialistista
järjestelmää perustettaessa, vaan myös sen jälkeen kun sosialistinen järjestelmä on jo
perustettu.
Luokkakoulutuksen laiminlyöminen silloin kun imperialistit ja heidän liittolaisensa –
vihamieliset elementit – yhä työskentelevät salakavalasti sosialismin poispyyhkimiseksi voi
johtaa aseettomuuteen meidän vastakkainasettelussamme vihollisen kanssa. Meidän ei siis
pidä missään nimessä höllentää ihmisten varustamista työväenluokan tietoisuudella, edes
sen jälkeen kun sosialistinen järjestelmä on jo perustettu.
Varhaisista päivistään asti Puolueemme on pitänyt kiinni siitä, että ihmisten varustaminen
työväenluokan tietoisuudella on oleellista kommunistisessa koulutuksessa, ja on toteuttanut
väsymättä luokkakoulutusta. Meidän on kiihdytettävä luokkakoulutusta Puolueemme
jäsenten ja työtätekevien ihmisten keskuudessa sopusoinnussa nykyajan olosuhteiden
kanssa varmistaaksemme, että he omaksuvat työväenluokan tietoisuuden.
Meidän on aina pidettävä kiinni työväenluokan näkökulmasta, vihattava riistojärjestelmiä ja
imperialismia sekä taisteltava vankasti niitä vastaan. Meidän on erityisesti kiinnitettävä paljon
huomiota työväenluokan tietoisuuden antamiseen nuoremmalle sukupolvelle, joka ei ole
kokenut sen paremmin riistoa ja alistusta kuin uuvuttavan vallankumouksen
koettelemuksiakaan.
Sosialistinen ideologia on ase luokan kuten myös kansalliseen vapauttamiseen; se on aitoa
isänmaallisuutta.
Maa ja kansa ovat ihmisyhteisö, joka on muotoutunut historiallisesti ja jonka jäsenet jakavat
yhteisen kohtalon. Sosialismia toteutetaan yksikkönä maa ja kansa. Imperialistit tallovat
muiden maiden ja kansojen itsenäisyyttä ja lietsovat vastakkainasettelua ja konflikteja
kansojen keskuuteen. Kapitalistinen tie on riiston ja sorron tie, kansallisen
epätasaarvoisuuden ja alistamisen tie. Sorrettujen kansojen historia osoittaa tämän selvästi;
kansoilta oli viety niiden kansallinen itsemääräämisoikeus ja ne oli pakotettu kärsimään
imperialistien harjoittamaa siirtomaaorjuutta, ja sen osoittaa myös niiden maiden tilanne,
joissa luopiososialistien takia sosialismi romahti ja kapitalismi palasi.
Sosialismi vastustaa kaikenlaista imperialistien harjoittamaa väkivaltaa ja asioihin
sekaantumista. Se takaa aidon kansallisen riippumattomuuden ja itsemääräämisoikeuden,
hyvinvoinnin ja vaurauden.
Joka maan työväenluokan puolueen ja kansan kansallinen velvollisuus
maailmanvallankumousta kohtaan on tehdä onnistunut vallankumous omassa maassa.
Voidakseen tehdä onnistuneen vallankumouksen omassa maassaan, heidän on
rakastettava omaa maataan ja kansaansa ja ylläpidettävä niiden riippumattomuutta. Ilman

oman maan ja kansan riippumattomuutta joukkojen on mahdotonta saavuttaa omaa
riippumattomuuttaan. Vain hän, joka rakastaa maataan ja kansaansa voi taistella
antaumuksellisesti sosialismin puolesta oman maansa vallankumouksen isäntänä olemisen
asenteella. Hän, joka rakastaa maataan ja kansaansa ja on uskollinen oman maansa
vallankumoukselle, kunnioittaa muiden maiden ja kansojen itsemääräämisoikeutta ja
taistelee voimakkaasti kaikkea niiden rajoittamista vastaan. Ihmisen kansallinen ja
kansainvälinen velvollisuus vallankumousta kohtaan ovat liitossa toistensa kanssa, ja
kommunistit, jotka ovat erehtymättömän uskollisia kansan riippumattomuudelle, ovat aitoja
isänmaallisia ja, samalla aikaa, aitoja kansainvälisyyden kannattajia.
Juurruttaaksemme ihmisiin uskollisuutta sosialismille meidän on tiivistettävä kouluttamista
sosialistiseen isänmaallisuuteen heidän keskuudessaan. Meidän Puolueemme on
työskennellyt kovasti toteuttaakseen Puolueen jäsenten ja työtätekevien ihmisten
kouluttamista sosialistiseen isänmallisuuteen esittämällä tämän tärkeänä tehtävänä
ideologisessa kouluttamisessa. Kansamme on nyt täynnä kansallista ylpeyttä ja
itsevarmuutta eläessään ja työskennellessään vallankumouksen puolesta Puolueen
johtamassa ihmiskeskeisessä sosialistisessa järjestelmässä. He rakastavat palavasti
Juchesosialistista maataan ja puolustavat luotettavasti sosialistisia saavutuksiaan ja tekevät
tyhjiksi imperialistien ja taantumuksellisten antisosialistiset, antipohjoiskorealaiset juonet.
Meidän on kiihdytettävä koulutusta sosialistiseen isänmaallisuuteen ja varmistettava että
ihmiset taistelevat antaumuksella sosialistisen isänmaansa menestyksen ja kehityksen
puolesta, täysin tietoisina tehtävästään vallankumouksellisina, jotka puolustavat sosialismin
linnaketta.
Kaikkien yhteiskunnan jäsenten rohkaiseminen omaksumaan terveet moraaliset
ominaisuudet on tärkeä vaatimus sosialismin lujittamiselle ja kehittämiselle. Moraalisuus
tarkoittaa sosiaalisen käyttäytymisen standardeja, joita noudatetaan vapaaehtoisesti ja
tietoisesti.
Luokkayhteiskunnassa moraalisuus saa luokkaluonteen. Riistoyhteiskunnassa riistävän
luokan moraali vallitsee palvellen heidän etujensa turvaamista ja työtätekevien joukkojen
alistamista ja riistämistä. Moraalinen rappio on parantumaton sairaus, joka on erottamaton
osa riistävää luokkayhteiskuntaa. Pahimmillaan se on kapitalistisessa yhteiskunnassa, jossa
raha hallitsee kaikkea.
Sosialistinen yhteiskunta, jossa toverillinen yhtenäisyys ja ihmisten välinen yhteistyö
muodostavat sosiaalisen kanssakäymisen pääkomponentit, vaatii perusluonteensa
mukaisen uuden moraalin huolellisen luomisen. Moraalisuuden yhteiskunnallinen tehtävä ja
rooli kasvavat kun sosialistinen rakentaminen etenee.
Joissakin maissa, jotka aikanaan rakensivat sosialismia, ei kuitenkaan kiinnitetty
asianmukaista huomiota uuden moraalin luomiseen, joka olisi ollut sopusoinnussa
sosialistisen yhteiskunnan perusluonteen kanssa. Vielä pahempaa, siellä jopa esiintyi
harhautumisia, jotka pitivät moraalin painottamista vallankumouksellisen hengen
heikentämisenä. Moraali ei ole vallankumouksellisen hengen vastaista; päinvastoin, se

lujittaa sitä entisestäänkin. Kun sosialismi perustaa moraalin, joka sopii sen
perusluonteeseen, ja kun se seisoo tukevasti moraalisella perustallaan, silloin
kansanjoukkojen poliittinen ja ideologinen yhtenäisyys ja yhteenkuuluvuus kasvaa
vahvemmaksi, terve vallankumouksellinen ilmapiiri vallitsee koko yhteiskunnassa, ja
sosialistinen rakentaminen etenee voimalla.
Sosialistinen moraalisuus on kollektivistinen moraalisuus, joka perustuu jalolle toverilliselle
rakkaudelle ja vallankumoukselliselle velvollisuudelle. Se on kaikista paras moraalisuus. Se
on perinyt loistavia hyveitä läpi historian työtätekevien joukkojen parissa. Se on kehittänyt
niitä tuoreella tavalla niin että ne sopivat yhteen sosialistisen yhteiskunnan perusluonteen
vaatimusten kanssa. Joukkojen riippumattomuudentoive ja heidän etunsa ovat
edistyksellisen moraalin normi.
Nämä toiveet ja edut eivät ole pelkästään poliittinen normi edistyksellisen erottamiseksi
taantumuksellisesta, vaan myös moraalinen normi hyvän ja pahan erottamiseksi toisistaan.
Sellainen käyttäytyminen, joka on sopusoinnussa joukkojen riippumattomuuden ja heidän
etujensa kanssa, on jaloa ja moraalista käyttäytymistä, kun taas tämän vastainen
käyttäytyminen on moraalitonta. Se, että pidetään yhteisön ja kollektiivin puolesta elämistä,
toinen toisensa auttamista ja johtamista vallankumouksellisen toveruuden ja velvollisuuden
pohjalta, verrattoman arvokkaana ja onnellisena elämänä, mieluummin kuin oman
mukavuutensa puolesta elämistä ja toisten huomiotta jättämistä – tämä juuri on sosialistisen,
kollektivistisen moraalin näkökanta.
Meidän maassamme sosialistinen moraali on nyt juurtunut ihmisten mieliin ja siitä on tullut
osa heidän jokapäiväistä elämäänsä, ja jalot kommunistiset hyveet kukoistavat jokapuolella.
Kansamme vaalii omana elämänään ihmiskeskeistä sosialismiaan, joka ylentää ihmisten
arvokkuuden ja kaunistaa heidän elämäänsä. He pitävät jalona moraalisena
velvollisuutenaan sen puolustamista ja kehittämistä. He pitävät vallankumouksellisena
velvollisuutenaan työskennellä uskollisesti ja osoittaa olevansa sen luottamuksen ja
huolenpidon arvoisia, joita Puolue ja johtaja, jotka antavat heille heidän arvokkaan poliittisen
elämänsä ja vanhemmanrakkautta, heille osoittavat. Kauniit teot omien tovereiden
vilpittömäksi rakastamiseksi ja kaiken epäröimättömäksi omistamiseksi omien tovereiden
hyväksi ovat tänäpäivänä yhteiskunnassamme kaikenkattavia.
Monoliittinen yhtenäisyytemme on kaikkein lujin yhtenäisyys ideologiassa ja päämäärässä,
moraalisuudessa ja velvollisuudessa, johtajan, Puolueen ja joukkojen yhtenäisyydessä.
Sosialismimme on voittamaton sosialismi, joka perustuu yhdelle ideologialle ja
vakaumukselle sekä rakkauden ja luottamuksen suhteelle. Kokemus osoittaa, että vain
silloin kun sosialismi juurtuu syvälle ihmisten mieliin ja elämään luomalla ilmapiirin, jossa
sosialistista moraalia noudatetaan läpi koko yhteiskunnan, on mahdollista puolustaa
sosialismia vahvasti ja johtaa sitä eteenpäin voittoon läpi kaikkien koettelemusten.
Meidän on jatkettava sosialistiseen moraaliin kouluttamisen voimistamista niin että kaikki
yhteiskunnan jäsenet pitävät moraalisena velvollisuutenaan sosialismin turvaamista ja
ylistämistä ja niin että heidän elämänohjeensa ja elämänasenteensa on tämän tekeminen.

Työtä ihmisten varustamiseksi sosialistisella ideologialla tehdään kaikenlaisten
eisosialististen elementtien vastaisen taistelun lomassa.
Ihmisten varustaminen sosialistisella ideologialla ja vanhentuneiden aatteiden poistaminen
heiltä on vakava ideologinen kamppailu kapitalismin kertakaikkiseksi eliminoimiseksi
ihmisten ideologisesta tietoisuudesta. Ideologisen kamppailun kohde ei ole ihminen itse,
vaan hänen mielessään viipyvät vanhentuneet ideat, ja ulkoapäin soluttautuvat
taantumukselliset aatteet.
Meidän on kiihdytettävä Puolueen jäsenten ja työtätekevien ihmisten parissa tehtävää
ideologista koulutusta ja kamppailua, jotta voimme perusteellisesti voittaa vanhentuneet
aatteet kuten individualismin ja itsekkyyden.
Meidän on erityisesti voimistettava taistelua vallan väärinkäyttöä ja byrokratiaa ja
epäsäännöllisyyksiä vastaan ydinjoukon keskuudessa. Nämä epäkohdat ovat
riistoyhteiskunnan tuotteita; ne kasvavat individualismista ja itsekkyydestä. Sosialistisessa
yhteiskunnassa niitä ei voida sietää. Sosialistisessa yhteiskunnassa kaaderi ei ole ihmisiä
hallitseva byrokraatti, vaan heidän palvelijansa. Jos vallan ja byrokratian väärinkäyttö,
korruptio ja epäsäännöllisyydet saavat levitä ydinjoukon keskuudessa, tämä murtaa
puolueen ja kansanjoukkojen yhtenäisyyden ja yhteenkuuluvuuden ja estää sosialismia
näyttämästä elinvoimaansa. Sosialismin romahtaminen joissakin maissa johtui myös laajalle
levinneestä vallan väärinkäytöstä ja byrokratiasta, korruptiosta ja epäsäännöllisyyksistä
ydinjoukon keskuudessa. Turvataksemme sosialismin ja edistääksemme sitä me emme voi
sietää pienintäkään ilmentymää näistä epäkohdista, vaan meidän on ehdottomasti
taisteltava niitä vastaan ja voitettava ne läpikotaisin.
Porvarillinen ideologia ja porvarillinen elämäntapa ovat ideologista myrkkyä, joka tekee
ihmisestä henkisesti raajarikon. Muissa maissa tekemänsä ideologisen ja kulttuurisen
soluttautumisen kautta imperialistit työskentelevät lakkaamatta aiheuttaakseen ihmisille
ideologisia sairauksia, hajottaakseen nuo maat sisältä käsin ja saattaakseen ne sitten
valtaansa ja hallintaansa. Imperialistien ideologinen ja kulttuurinen soluttautuminen on heille
yksi tapa hyökätä ja sekaantua asioihin ”yhteistyön” ja ”vaihdon” naamiossa. Se on
pahantahtoinen yhteiskunnan mullistamisen metodi ihmisten terveen ideologisen
tietoisuuden lamaannuttamiseksi ja ihmisten korruptoimiseksi ja rappeuttamiseksi
taantumuksellisen porvarillisen ideologisen myrkyn avulla.
Puolustaaksemme ja ylläpitääksemme sosialismia ja varmistaaksemme, että meidän
maamme kehittyy riippumattomasti, meidän on taisteltava imperialismin ideologista ja
kulttuurista soluttautumista vastaan. Imperialistit ja taantumukselliset vehkeilevät nyt
jatkuvasti puhaltaakseen porvarillisen liberalismin tuulta meidän maahamme. Meidän on
torjuttava kaikenlaisten taantumuksellisten aatteiden soluttautuminen ulkoapäin, kuten
esimerkiksi porvarillinen ideologia ja porvarillinen elämäntapa.
Revisionismi on vastavallankumouksellinen, opportunistinen ideologinen trendi, joka
heikentää sosialismin vallankumouksellisia periaatteita. Revisionismin suurin haitta on se,
että se kieltää puolueen ja johtajan aseman vallankumouksessa ja rakentamisessa; se

heikentää sosialistisen voiman roolia, luo harhakuvitelmia kapitalismista ja riisuu ihmiset
aseista ideologisesti. Pitkällä tähtäimellä revisionismi hylkää sosialismin ja johtaa
kapitalismiin. Meillä on oltava selvä ymmärrys revisionismin taantumuksellisesta luonteesta
ja sen vaaroista, ja meidän on voimakkaasti vastustettava sitä ja torjuttava kaikenlaiset
revisionistiset trendit.
Tärkeä tae luokkavihollistemme antisosialististen juonien nujertamiseksi ja sosialismin
toteuttamiseksi on täyttää ihmiset lujasti sosialistisella ideologialla. Kuten menneisyydessä,
meidän on tulevaisuudessakin toteutettava perusteellista ideologista koulutusta
varustaaksemme Puolueen jäsenet ja työtätekevät ihmiset sosialistisella ideologialla.
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Sosialistisessa yhteiskunnassa ideologinen työ pitää tehdä sopusoinnussa niiden
periaatteiden ja metodien kanssa, jotka täyttävät sosialismin luontaiset vaatimukset.
Kun ideologisen työn tehtävä ja sisältö on määritelty oikein, tämän työn menestyksellisyys
riippuu käytettävistä periaatteista ja metodeista. Vain silloin kun ideologinen työ tehdään
sopusoinnussa niiden periaatteiden ja metodien kanssa, jotka täyttävät sosialismin luontaiset
vaatimukset, voidaan kaikki yhteiskunnan jäsenet muuttaa onnistuneesti opettamalla heille
sosialistista ideologiaa.
Sosialistisessa yhteiskunnassa ideologinen työ pitää tehdä tarmokkaasti koko puolueen,
valtion ja yhteiskunnan asiana, työväenluokan johdon alla.
Meidän ideologinen työmme on hanke, jolla aseistetaan ihmisjoukot sosialistisella
ideologialla ja siten vahvistetaan sosialistista ideologista linnaketta läpi koko
vallankumouksen ja rakentamisen ja kehitetään joukkojen vallankumouksellinen innostus ja
luovuus täyteen kukoistukseensa.
Sen takia kaikki Puolueen ja valtion elinten, työväen järjestöjen ja muiden instituutioiden on
työskenneltävä sopusoinnussa päämääränsä ja velvollisuutensa kanssa, joka on
kansanjoukkojen varustaminen sosialistisella ideologialla. Kaikkien sektoreiden ja tasojen
toimihenkilöiden on lisättävä ideologista työtä, poliittista työtä, joukkojen keskuudessa.
Ideologisen työn tärkein periaate on varmistaa työväenluokan luja johtajuus ideologisessa
työssä.
Työväenluokan puolue on ylin poliittinen järjestö, joka johtaa vallankumousta ja
rakentamista. Ilman puolueen johtoasemaa ideologista työtä ei voida tehdä yhtenäisellä
tavalla sosialismin vaatimusten tyydyttämiseksi. Vain silloin kun puolueen johtoasema
ideologisessa työssä on täysin varmistettu, tulee mahdolliseksi estää kaikkien poikkeavien
aatteiden soluttautuminen ideologiselle kentälle, ja puolustaa ideologisen työn
vallankumouksellista ja sosialistista luonnetta ja saada yksi aate – sosialistinen aate –
hallitsevaksi koko yhteiskunnassa.

Työväenluokan puolueen on pidettävä kiinni ideologisesta työstä eikä se saa vetäytyä tämän
työn johdosta yhdenkään askelen verran. Jokainen kompromissi ja myönnytys ideologisella
alalla tarkoittaa rapautumista ja tappiota. Työväenluokan puolueen johtajuuden
heikentäminen tai kieltäminen ideologisessa työssä on yritys tuhota sosialistinen ideologinen
linnake ja esittää ja edistää taantumuksellista porvarillista ideologiaa.
Työväenluokan puolueen on kategorisesti vastustettava ja torjuttava kaikki vehkeilyt, joilla
pyritään kieltämään sen johtoasema ideologisessa työssä. Sen on harjoitettava yhtenäistä
valvontaa ja jakamatonta ohjausta kaikessa ideologisessa työssä. Työväenluokan itsensä on
organisoitava ja toteutettava ideologista työtä kaikilla puolueorganisaation tasoilla. Lisäksi
sen on valvottava sellaisia ideologisia ja kulttuurisia alueita kuin tiedotusvälineet, taide ja
kirjallisuus, kuten myös valtion elimiä, työväenluokan järjestöjä ja oppilaitoksia niin että ne
voivat kouluttaa joukot tehokkaasti päämääränsä ja velvollisuutensa mukaisesti.
Tiedotusvälineet ja taide ja kirjallisuus ovat voimakkaita ideologisia aseita joukkojen
kouluttamiseksi, organisoimiseksi ja mobilisoimiseksi.
Sosialistisessa yhteiskunnassa median, taiteen ja kirjallisuuden ja kaikkien muiden
ideologisten ja kulttuuristen kanavien on palveltava kokonaan sosialismin puolustamista ja
edistämistä joukkojen riippumattomuuden toiveen täyttämiseksi puolueen johdon alla. Jos
ideologiset ja kulttuuriset kanavat eroavat työväenluokan puolueen ohjauksesta ja
valvonnasta sosialistisessa yhteiskunnassa, niitä tullaan käyttämään vastavallankumouksen
välineinä. Tämän todistaa se tosiseikka, että niissä maissa, jotka rakensivat sosialismia,
sosialismin petturit ja taantumukselliset ottivat kulttuuriset kanavat omiin käsiinsä ja käyttivät
niitä sosialismia vastaan hyökkäämiseen. Työväenluokan puolueen on pidettävä
tiedotusvälineet, taide ja kirjallisuus ja muut ideologiset ja kulttuuriset kanavat tiukassa
valvonnassa. Sen on jatkuvasti korostettava niiden roolia niin että ne kaikki täyttävät
luotettavasti tehtävänsä ja velvollisuutensa sosialistisella ideologisella rintamalla.
Sosialistinen valtio ohjaa ja hallinnoi kaikkia yhteiskunnallisen elämän osaalueita –
erityisesti politiikkaa, taloutta ja kulttuuria – yhtenäisellä tavalla. Sosialistisen valtion rooli
ideologisena ja kulttuurisena kasvattajana on yksi sen perusrooleista.
Ohjatessaan ja hallinnoidessaan kaikkia yhteiskunnallisen elämän osaalueita, kuten valtion
hallintoa ja talouden johtoa, sosialistisen valtion on pitäydyttävä sosialistisissa periaatteissa.
Sen on saatettava sosialismin edut täyteen kukoistukseensa ja siten täysin varmistettava
ihmisille aineellisesti hyvä elämä täyttääkseen sosialismin vaatimukset.
Sen on myös luotava olosuhteet, joissa ihmiset voivat nauttia kokonaisesta ja rikkaasta
ideologisesta ja kulttuurisesta elämästä täydessä mitassa. Valtion elinten on huolellisesti
laadittava sosialistiset lait ja säädökset ja perustettava hyvin organisoitu sosialistinen hallinto
kaikilla aloilla. Niiden on ohjattava ja valvottava ihmisiä niin että he auliisti noudattavat lakeja
ja hallinnollisia määräyksiä. Sosialistisen valtion ohjaus ja hallinto – kaikilla yhteiskunnallisen
elämän alueilla – sosialistisiin periaatteisiin ja sopusoinnussa sosialismin vaatimusten
kanssa, on suurena apuna autettaessa ihmisiä omaksumaan sosialistista ideologiaa

käytännössä ja autettaessa heitä tottumaan sosialistiseen elämään. Tämä ohjaus ja hallinto
on myös tärkeä varmistus, joka tekee mahdottomaksi vanhentuneiden aatteiden uudelleen
herättämisen sosialistisessa yhteiskunnassa tai niiden ulkoapäin soluttamisen.
Sosialistisen valtion on työskenneltävä kehittääkseen taloudellista ja kulttuurista vaihtoa ja
yhteistyötä eri maiden kanssa ympäri maailmaa, tasaarvoisuuden ja molemminpuolisen
hyödyn periaatteiden pohjalta. Samalla sen on suojauduttava taantumuksellisen porvarillisen
aatteen ja rappeutuneen porvarillisen kulttuurin ja elämäntavan soluttautumista vastaan. Jos
valtion elimet unohtavat sosialistiset periaatteet taloudellisessa ja kulttuurisessa
vaihdossaan muiden maiden kanssa ja organisoivat taloudellisen ja kulttuurisen vaihdon
huolimattomasti, tämä avaa oven imperialistisen ideologian ja kulttuurin soluttautumiselle.
Seuraukset olisivat vakavia ja sosialismi vaarantuisi. Sosialistisen valtion on otettava
käyttöön hallinnolliset ja lailliset keinot suojatakseen sosialistista järjestelmää ja ihmisiä
imperialistisen ideologian ja kulttuurin soluttautumiselta.
Sosialistisessa yhteiskunnassa työtätekevien ihmisten järjestöt ovat poliittisia järjestöjä, jotka
kattavat yhteiskunnan eri luokkia ja kerroksia; niiden perusvelvollisuus on antaa ideologista
koulutusta jäsenilleen. Kapitalistisessa yhteiskunnassa – missä riisto ja alistus ovat vallalla ja
eri luokkien ja kerrosten edut ovat ristiriitaisia – joukkoorganisaatioiden perusvelvollisuus on
taistella oman luokkansa ja kerroksensa edun puolesta. Tätä vastoin sosialistisessa
yhteiskunnassa – missä luokkavastakohtaisuudet on eliminoitu – työtätekevien ihmisten
järjestöjen päämäärä ja velvollisuus ovat perustavalla tavalla erilaiset.
Koska ihmiset sosialistisessa yhteiskunnassa ovat valtion ja yhteiskunnan isäntiä, ja koska
väestön eri osilla on yhteinen etu, eri yhteiskuntakerroksista tulevien ihmisten edut sisältyvät
valtion ja julkiseen etuun, ja koko yhteiskunnan menestys tekee heidät onnellisiksi. Tämän
takia työtätekevien ihmisten järjestöjen perustehtävä sosialistisessa yhteiskunnassa on
jäsentensä kouluttaminen ja johtaminen niin että he kantavat vastuunsa ja roolinsa valtion ja
yhteiskunnan isäntinä.
Jos työtätekevien ihmisten järjestöt sosialistisessa yhteiskunnassa työskentelevät
ainoastaan omien jäsentensä ”edun” puolesta – kuten kapitalistisessa yhteiskunnassa – ne
tulevat asettamaan yksittäisen luokan tai kerroksen ”edut” valtion ja julkista etua vastaan, ja
ne tulevat toimimaan valtiota ja sosialismia vastaan.
Joissakin maissa, joissa rakennettiin sosialismia, puolueet eivät onnistuneet saamaan
joukkojen laajoja osia taakseen. Ne kärsivät tappion taistelussa vastavallankumousta
vastaan pääasiassa koska ne olivat johtaneet työtätekevien ihmisten järjestöjä tehottomasti.
Työväenluokan puolueen on johdettava työtätekevien ihmisten järjestöjä oikeaa polkua pitkin
ja varmistettava, että ne kouluttavat jäsenensä kunnolla, sopusoinnussa päämääränsä ja
luonteensa kanssa, ja että ne aktivoivat jäsenensä tiiviisti puolueen taakse ja mobilisoivat
heidät kaikessa sosialistisessa rakentamisessa.
Työväenluokan puolueen on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että se rohkaisee
nuorisojärjestöjä hoitamaan osansa kunnolla. Vallankumouksen ja sosialismin tulevaisuus
riippuu siitä, miten uusi sukupolvi valmistellaan. Sosialistisessa yhteiskunnassa

nuorisojärjestöllä – työväenluokan poliittisena reservinä – on kunniallinen velvollisuus
täydellisesti valmistaa nuorempi sukupolvi sosialismin luotettaviksi jatkajiksi. Jos
nuorisojärjestöt murehtivat erilaisia hallinnollisia ja käytännöllisiä asioita sen sijaan, että ne
kanavoisivat panoksensa varsinaisiin velvollisuuksiinsa, ne eivät pysty kouluttamaan
nuorempaa sukupolvea sosialistiseen ideologiaan. Jos ne heikentävät ideologista työtään,
nuorempi sukupolvi hakee vain omaa mukavuuttaan sen sijaan, että se työskentelisi
antaumuksellisesti puolueen ja vallankumouksen hyväksi, maan ja kansan hyväksi, ja siihen
voi vaikuttaa ulkoapäin puhaltava kapitalistisen liberalismin tuuli.
Työväenluokan puolueen on vahvistettava johtajuuttaan nuorisojärjestöissä niin että ne
työskentelevät ahkerasti kouluttaakseen jäseniään ideologisesti sopusoinnussa omien
velvollisuuksiensa ja nuorten ihmisten luonteenpiirteiden kanssa ja niin että ne valmentavat
heitä ensiluokkaisella tavalla vallankumouksen seuraajina.
Sosialistisessa yhteiskunnassa oppilaitosten on panostettava kovasti ihmisten, erityisesti
nuorten ihmisten, ideologiseen kouluttamiseen. Koska kaikki nuoret ihmiset ovat mukana
erityisessä osassa sosialistisen yhteiskunnan koulutusjärjestelmää, oppilaitoksilla on hyvin
raskas velvollisuus kouluttaa ja valmentaa heitä.
Sosialistinen koulutus ei ole pelkästään tiedon ja teknologian käytännöllistä opettamista,
vaan se on tärkeä hanke vallankumouksellisten kouluttamiseksi. Sosialistisessa
yhteiskunnassa oppilaitosten on opetettava nuorille ihmisille edistynyttä tiedettä ja
teknologiaa ja annettava heille tietoa sopusoinnussa sosialistisen pedagogian kanssa.
Samalla oppilaitosten on tiivistettävä ideologista koulutusta ja tehtävä nuorista
vankkumattomia vallankumouksellisia, jotka ovat uskollisia sosialismille.
Sosialistisessa yhteiskunnassa kaikkien sektoreiden ja tasojen toimihenkilöiden on tehtävä
ideologista työtä, poliittista työtä.
Poliittinen työ on kaiken työn ensimmäinen prosessi. Vain silloin kun ihmisten
kouluttamiseen ja toimintaan kannustamiseen tähdätty työ tehdään tehokkaasti, on
mahdollista onnistua käsillä olevassa vallankumouksellisessa tehtävässä yllyttämällä
joukkojen vallankumouksellista innostusta ja luovuutta.
Poliittinen työ ei ole pelkästään puolueen työntekijöiden ja ideologisesta työstä vastuussa
olevien toimihenkilöiden asia. Sosialistisessa yhteiskunnassa kaikkien toimihenkilöiden –
riippumatta siitä, millä sektorilla tai millä tasolla he työskentelevät tai mitä he tekevät – on
tehtävä ideologista työtä. Politiikan, talouden, kulttuurin ja sotilasalan toimihenkilöiden ja
kaikkien muidenkin toimihenkilöiden on pidettävä poliittista työtä, työtä kansan parissa,
tärkeänä vallankumouksellisena velvollisuutenaan, vallankumouksellisten tehtäviensä
ensimmäisenä osana, ja heidän on tehtävä tämä työ tarmokkaasti.
Meidän maassamme tänäpäivänä kaikki Puolueen järjestöt, valtion elimet, ideologiset ja
kulttuuriset tahot, työtätekevien ihmisten järjestöt ja oppilaitokset muuttavat Puolueen
jäseniä ja muita työtätekeviä ihmisiä ja nuorisoa ja lapsia opettamalle heille sosialistista
ideologiaa päämääriensä ja velvollisuuksiensa mukaisesti. Kaikkien tasojen ja kaikkien

sektoreiden toimihenkilöt suorittavat menestyksekkäästi vallankumouksellisia tehtäviään
antamalla poliittiselle työlle etusijan. Myös tulevaisuudessa meidän on tarmokkaasti
edistettävä ideologista työtä pitämällä sitä koko Puolueen ja valtion ja koko Puolueen
johdossa olevan yhteiskunnan asiana, ja meidän on vahvistettava sosialismin ideologista
linnaketta.
Sosialistisessa yhteiskunnassa ihmisten kouluttamis ja muuttamistyöstä on tehtävä
joukkojen itsensä asia.
Ideologinen muuttaminen on kansanjoukkojen edun mukaista ja heidän pitää tehdä se itse.
Koska kansanjoukot ovat oman kohtalonsa isäntiä, heidän itsensä on muutettava oma
ideologiansa ja heidän on tehtävä ideologinen muuttaminen isäntinä. Ideologinen
muuttuminen voi onnistua vain silloin kun siitä tulee joukkojen itsensä asia ja vain silloin kun
joukkojen suuret osat voivat osallistua siihen aktiivisesti.
Kun ideologinen muuttaminen käännetään kansanjoukkojen itsensä tehtäväksi, on erittäin
tärkeää edistää tarmokkaasti erilaisia joukkoideologianmuutoskampanjoita. Sellainen
kampanja toteutetaan joukkojen laajojen osien toimesta näiden vastavuoroiseksi
kouluttamiseksi.
Vallankumouksellisen kehityksen joka vaiheessa meidän Puolueemme on ehdottanut ja
edistänyt joukkoideologianmuutoskampanjoita vallankumouksen vaatimusten täyttämiseksi
ja joukkojen poliittisen ja ideologisen valmiuden kanssa sopusoinnussa olemiseksi.
Vapauttamisen jälkeen Puolue toteutti yleisen ideologisen liikekannallepanon kansan
rakentamiseksi poistaakseen japanilaisen imperialistisen aatteen jäänteet ja maaorjuuden
aatteet ja aseistaakseen ihmiset kansan rakentamisen aatteella. Sodanjälkeisellä
sosialistisen rakentamisen aikakaudella se edisti Chollimaliikettä ja saavutti loistavaa
menestystä kouluttaessaan ja muuttaessaan ihmisiä sosialistisen linjan mukaisesti.
Tänäpäivänä, kun koko yhteiskunnan mallintaminen Jucheaatteen mukaisesti on tullut
etualalle, Puolueemme kehittää kaikki yhteiskunnan jäsenet Juchetyyppisiksi
kommunistisiksi vallankumouksellisiksi ohjaamalla Kolmen Vallankumouksen Punaisen
Lipun Liikettä kiihdyttääkseen kolmea vallankumousta – ideologista, teknologista ja
kulttuurista.
Meidän maassamme laajat joukot osallistuvat aktiivisesti ideologisen muuttamisen
kampanjoihin ja jokainen kouluttaa toinen toistaan. Etujoukot, niin kuin suuretkin joukot,
saavat vaikutteita tavallisten työläisten ja maanviljelijöiden kommunistisista teoista, ja
upseerit saavat vaikutteita tavallisten sotilaiden sankarillisista teoista. Myös tulevaisuudessa
meidän on jatkettava joukkoideologianmuutoskampanjoiden edistämistä täyttääksemme
vallankumouksellisen kehityksen vaatimukset ja ollaksemme sopusoinnussa joukkojen
valmiuden kanssa.
Joukkoideologianmuutoskampanjoiden tärkeä näkökulma on rohkaista ja kehittää positiivisia
esimerkkejä ja levittää niitä laajalle joukkojen keskuuteen. Positiiviset esimerkit ovat
negatiivisen hiljaista kritisoimista ja ne herättävät ihmisissä voimakasta sympatiaa.

Sosialistisessa yhteiskunnassa, missä positiivinen on vallalla, pääpaino on laitettava ihmisiin
vaikuttamiseen positiivisilla esimerkeillä, kun joukkoja koulutetaan ja muutetaan.
Vaivalloisen ja kunniallisen taistelun polku, jota pitkin vallankumouksemme on edennyt, on
tuottanut monta aitoa kommunistista vallankumouksellista ja sankaria, jotka omistautuivat
täysin Puolueelleen ja johtajalleen, maalleen ja kansalleen. Meidän japanilaisvastaiset
vallankumoukselliset edeltäjämme ja Isänmaan Vapautussodan sankarit, he, jotka
erottautuivat sosialistisessa rakentamisessa, ja vaatimattomat sankarit, ovat loistavia
esimerkkejä kommunistisista vallankumouksellisista.
Puolueemme on työskennellyt kovasti huolehtiakseen siitä, että kaikki Puolueen jäsenet ja
muut työtätekevät ihmiset seuraavat vallankumouksellisten edeltäjiemme ja sankariemme,
ansioituneiden ihmisten ja työn kehittäjien, jaloja ideologisia ja moraalisia ominaisuuksia.
Kunniakas tilanne, jossa jalot kommunistiset piirteet pääsevät nyt täyteen kukoistukseensa
kansamme keskuudessa, osoittaa selvästi sen elinvoimaisuuden, joka ihmisten
kouluttamisella positiivisten esimerkkien vaikutuksella ja
joukkoideologianmuutoskampanjoilla on. Meidän on vietävä eteenpäin
ideologianmuutoskampanjaa joukkojen parissa muuntaaksemme vakaasti ihmisten
ideologiaa ja meidän on varmistettava, että kommunistisella tavalla työskentelemisen ja
elämisen jalous näkyy paremmin koko yhteiskunnassa.
Ideologinen koulutus on toteutettava opiskelun ja järjestöihin osallistumisen kautta ja tiiviissä
yhteydessä vallankumouksellisen käytännön kanssa. Opiskelu, osallistuminen järjestöihin ja
vallankumouksellinen käytäntö ovat tärkeitä lenkkejä koko ideologisen koulutuksen ketjussa,
kuten myös tehokkaita keinoja ideologisessa koulutuksessa.
Opiskelemalla ihmiset kehittävät itseään ideologisesti ja hankkivat ideologista ja henkistä
ravintoa, jota he tarvitsevat vallankumousta varten. Vain silloin kun ihmiset opiskelevat
ahkerasti, he voivat hankkia lujan vallankumouksellisen maailmankatsomuksen ja jatkaa
onnistumista vallankumouksellisessa taistelussa ja rakentamisessa.
Sosialistisessa yhteiskunnassa jokaisen on tehtävä opiskelusta osa päivittäistä rutiiniaan ja
heidän on opiskeltava säännöllisesti ja ahkerasti.
Meidän maassamme hyvin ohjattu järjestelmä – jonka mukaan Puolue, ihmiset ja armeija
kaikki opiskelevat – on nykyään voimassa ja toimii säännöllisellä tavalla. Kaikki
yhteiskunnan jäsenet osallistuvat säännöllisesti opiskelurupeamiin, julkisiin luentoihin ja
muihin kollektiivisiin opiskelutapaamisiin ilman poikkeusta, ja he opiskelevat tosissaan.
Opiskelemisesta on tullut päivittäinen rutiini kansalle ja yhteiskunnallinen asenne meidän
maassamme. Meidän on vahvistettava opiskelemisen vallankumouksellista ilmapiiriä läpi
Puolueen ja yhteiskunnan ja varmistettava, että jokainen opiskelee väsymättä.
Elämä vallankumouksellisessa järjestössä on ideologisen koulutuksen tulikoe ja
vallankumouksellisen koulutuksen koulu. Ihmiset saavat poliittisideologista koulutusta ja
heitä valmennetaan vallankumouksellisella tavalla järjestöelämän kautta. Puolueen jäsenten

ja työtätekevien ihmisten järjestöelämä on poliittisideologista elämää heidän poliittisen
yhtenäisyyden toiveensa toteuttamiseksi.
Tilanne, jossa jokainen yhteiskunnan jäsen kuuluu poliittiseen järjestöön ja osallistuu sen
toimintaan, on poliittisideologinen elämäntapa, joka sopii sosialistisen yhteiskunnan
luontaiseen olemukseen. Kaikki työtätekevät ihmiset, nuoret ihmiset, opiskelijat ja koululaiset
meidän maassamme kuuluvat johonkin Puolueen järjestöön, työtätekevien ihmisten
järjestöön, nuorisojärjestöön, tai lasten järjestöön. He elävät järjestöelämää ja saavat
poliittisideologista koulutusta ja kohentavat siten poliittista elämäänsä.
Menestys ihmisten kouluttamisessa ja muuntamisessa terottamalla heidän mieliinsä
sosialistista ideologiaa johtuu meidän maassamme pääasiassa siitä tosiseikasta, että
jokaista yhteiskunnan jäsentä koulutetaan järjestöelämän kautta. Meidän on varmistettava,
että kaikki Puolueen jäsenet, työtätekevät ihmiset, nuoret ihmiset, opiskelijat ja koululaiset
osallistuvat järjestöön vapaaehtoisesti ja aidosti ja oikealla asenteella järjestöään kohtaan.
Henkilön ideologia kypsyy ja lujittuu vallankumouksellisen käytännön kautta, ja se
todennetaan käytännössä. Ihmisten mielissä viipyvät vanhentuneiden aatteiden jäänteet
ilmaisevat olemassaolonsa käytännön kautta. Vain silloin kun ideologinen koulutus
yhdistetään läheisesti vallankumoukselliseen käytäntöön, voimme poistaa vanhentuneet
aatteet ihmisten mielistä ja aseistaa heidät menestyksellisesti sosialistisella ideologialla.
Puolueemme ratkaisee ihmisten kouluttamisen ja muuttamisen käytännön kautta tehokkaasti
tekemällä vallankumouksellisten tehtävien suorittamisesta heidän ideologisen kehittämis ja
valmentamisprosessinsa. Meidän on varmistettava, että Puolueen jäsenet ja työtätekevät
ihmiset oppivat sosialistista ideologiaa, vahvistavat sitä ja valmentavat itseään ideologisesti
sekä kamppaillen käytännössä maansa menestyksen ja kehityksen puolesta että arvokkaan
sosialistisen elämänsä kautta.
Meidän on lopetettava hallinnolliset ja kaavamaiset käytännöt ideologisessa työssä ja
tehtävä sitä omaperäisellä ja tehokkaalla tavalla.
Hallinnolliset ja kaavamaiset käytännöt ovat hyvin haitallisia, koska niillä ei ole mitään
yhteistä sen kanssa, miten työväenluokan puolue toimii; niitä ei voi sietää ideologisessa
työssä. Työväenluokan puolue ei voi kouluttaa eikä muuttaa ihmisiä, jos se tyrkyttää
ideologiaansa ihmisille käyttäen arvovaltaansa, sillä perusteella että se on päässyt valtaan,
tai jos se pitäytyy ideologisessa työssään sellaiseen muotoon tai tyyliin, jossa ei ole sisältöä.
Ideologisen työn tekeminen hallinnollisella tai kaavamaisella tavalla on virheellinen
työasenne, väärä taipumus tehdä se helpolla tavalla ilman todellista panostusta.
Hallinnolliset ja kaavamaiset käytännöt ideologisessa työssä tekevät mahdottomaksi
ihmisten ideologian muuttamisen ja saattavat johtaa sosialismin ideologisen linnoituksen
sortumiseen.
Ideologinen työ sosialistisessa yhteiskunnassa on aina tehtävä selittämisen ja suostuttelun
kautta, sopusoinnussa sosialismin luontaisen olemuksen ja ideologisen muuttamisen
piirteiden kanssa. Jo olemuksensa takia ideologiaa ei voida pakottaa eikä määrätä ihmisille

hallinnollisilla keinoilla. Työväenluokan puolueen on valistettava ihmisiä ja koulutettava heitä
kärsivällisesti, selittämisen ja suostuttelun kautta, niin että he hyväksyvät sosialistisen
ideologian omana ideologianaan ja tekevät siitä horjumattoman uskonsa.
On tärkeää toteuttaa monia ideologisen koulutuksen eri muotoja käyttäen erilaisia keinoja,
jotka sopivat ihmisten erityisiin ominaisuuksiin ja valmiuksiin. Koska ihmisten ideologisen
tietoisuuden tasot, heidän älylliset ominaisuutensa, luonteenpiirteensä ja mieltymyksensä
poikkeavat toisistaan, eivätkä heidän olosuhteensa ole samat, ideologinen koulutus ei voi
onnistua, jos sitä tehdään yhdellä ja samalla tavalla. Ideologinen koulutus pitää toteuttaa
realistisella tavalla käyttäen muotoja ja keinoja ja erityispiirteitä, jotka sopivat ihmisille ja
heidän valmiudelleen, ilman vanhentuneita muodollisia kaavoja. Totuudenmukaisuus,
tieteellinen tarkkuus ja ystävällisyys pitäisi varmistaa kaikessa propaganda ja
agitaatioaineiston valmistamisessa, ja lyhyet kurssit, julkiset luennot ja selittävät puheet tulisi
pitää täyden valmistelun jälkeen.
Jotta toimihenkilöt voisivat toteuttaa tehokasta ideologista työtä, heidän on omaksuttava se
tapa, että he ovat läheisesti joukkojen keskuudessa, kouluttaen heitä samalla kun he
työskentelevät heidän kanssaan ja hengittävät samaa ilmaa heidän kanssaan. Varhaisina
päivinään meidän Puolueemme ehdotti, että koko Puolueen pitäisi mennä joukkojen
keskuuteen. Se varmisti, että toimihenkilöt menivät joukkojen keskuuteen ja toteuttivat
ideologista koulutusta aivan kuten japanilaisvastaiset sissit.
Kaikkien meidän toimihenkilöidemme on pidettävä velvollisuutenaan ja sitoumuksenaan
mennä joukkojen keskuuteen, niin kuin Puolueen perinteinen toimintatapa vaatii, ja
sekoittautua säännöllisesti heidän joukkoonsa ja kouluttaa ja muuttaa heitä tehokkaasti
sosialistisen ideologian keinoin.
Pääpainon laittaminen ideologialle ja ehdottoman etusijan antaminen ideologiselle työlle on
periaate, jota Puolueemme pitää johdonmukaisesti yllä johtaessaan vallankumousta ja
rakentamista. Myös tulevaisuudessa Puolueemme tulee tiivistämään ideologista työtä ja
toteuttamaan käytännössä perusteellisesti sen periaatteen, että ideologinen työ asetetaan
etusijalle ennen kaikkia muita asioita. Siten se turvaa ja loistavasti toteuttaa
Juchesosialismia.
Sosialismi on ihmiskunnan tulevaisuus, ja sosialistinen liike on kansanjoukkojen suuri liike
uuden, riippumattoman maailman luomiseksi. Sosialistinen liike kehittyy ja nousee
voitokkaaksi kansanjoukkojen tietoisen kamppailun kautta. Maailman sosialistinen liike tulee
väistämättä voittamaan kansanjoukkojen – jotka ovat heränneet sosialistiseen ideologiaan ja
joita tämän ideologian vahvuus yhdistää – kamppailun ansiosta.

