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Puheenjohtajan tervehdys
Suomi-Korea -seuran tärkeä tehtävä on välittää tietoa Koreasta. Toimintamme on keskittynyt Korean
pohjoiseen osaan KDKT:aan. KDKT on ollut suljettu
maa koronaviruksen tähden. Tammikuussa 2020 turisteilta suljettiin raja ja Kiinan vastainen raja suljettiin kokonaan 7. helmikuuta 2020.
Seuran jäsenmatkoja, jotka ovat olleet suosittuja
ja tarpeellisia, ei ole voitu tehdä eikä seuraavaa matkaa ole vielä lyöty lukkoon. Lähtijöitä on kyllä ilmoittautunut.
Korea kamppailee koronan kanssa. Epidemia
puhkesi kuitenkin huhti-toukokuussa 2022. Noin miljoona on sairastunut koronaan. Seurahan on kerännyt rahaa, että voimme ostaa koronatestauslaitteen
ruotsalaisen lähetysorganisaation kanssa. Konetta
ei ole kuitenkaan voitu hankkia, koska se on metallia
ja metallit ovat vientikiellon alaisia.
Odottelemme, mitä vaikutuksia epidemia aiheuttaa.

näkemys, että USA:n merkitys on suuri eikä Korean
sodasta ole tehty rauhan sopimusta.
Keskustelin puhelimitse muista asioista KDKT:n
lähetystön virkailijan kanssa ja hän kyseli, mitä mieltä suomalaiset ovat Natosta. Kerroin, että silloin 80
% suomalaisista on Naton puolella. Myöhemmin
luku on yli 90 %. Asiasta ei ole päästy keskustelemaan, koska lähetystö Tukholmassa on koronan
takia suljettu.
Suomi-Korea -seura on ystävyysseura eikä ystäväkansojen välillä olevat eri näkemykset aiheuta ongelmia, joista ei voida keskustella. Jotkut ystävyysseurat ovat jopa lopettaneet yhteistoiminnan, koska
ovat sitoutuneet poliittisiin näkemyksiin.
Toivomme, että kesä tulee parantamaan koronan
ja pääsemme asioissa eteenpäin.
Hyvää kesää kaikille!

Helmikuun 24. päivä Venäjä aloitti erityisoperaation Ukrainassa. Operaatiota pidetään sotana. Sotaa
on tukenut ystävämaamme Korea. Perusteena on
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Covid 19 ensimmäinen aalto on ohi KDKT:ssa

Korean demokraattinen kansantasavalta onnistui välttämään COVID-19 pandemian kaksi ja puoli vuotta, mutta huhtikuun lopulla
pandemia saavutti myös KDKT:n. Tähän mennessä (29.7.) sairastuneita on noin 4,8 miljoonaa, joista 217 on tällä hetkellä sairaalahoidossa. Epidemian ensimmäinen vaihe on ohi. Aika näyttää
pystyttiinkö seuraavien aaltojen tulo estämään nyt toteuteuilla
voimakkailla rajoitustoimenpiteillä.
Huhtikuun lopussa KDKT:ssa
alkanut kuume-epidemia diagnosoitiin Omicron BA.2 variantiksi
8.5. Heti ensimmäisen tapauksen
varmistuttua pidettiin Korean työväenpuolueen 8. keskuskomitean
8. poliittisen toimikunnan kokous,
jossa käynnistettiin mittavat torjuntatoimet. Kokouksessa kerrottiin variantin levinneen koko maahan.

Torjuntatoimet käynnistyvät nopeasti
Kokouksessa
hyväksyttiin
päätös siirtymisestä ennaltaehkäisytyöstä hätäepidemian torjuntatyöhön. Pyrkimyksenä on
ensisijaisesti hillitä ja kontrolloida
COVID-19:n leviämistä, parantaa
tartunnat nopeasti ja löytää tartunnan lähteet.
Kim Jong Un painotti puheessaan, että virusta vielä vaarallisempi vihollinen on epätieteellinen pelko, uskon puute ja heikko
tahto taudin torjunnassa. Hän korosti myös, että KDKT:lla on hyvät
mahdollisuudet selvitä äkillisestä

tilanteesta vahvan organisointikykynsä vuoksi. Hän kehotti kaikkia
maan kaupunkeja ja maakuntia
sulkemaan perusteellisesti alueensa ja järjestämään työt ja
tuotannon jokaisen työyksikön,
tuotantoyksikön ja asuinyksikön
sulkemisen jälkeen. Hän korosti,
että maatalous- ja teollisuustuotanto, puhumattakaan puolustuskyvystä ei saa kärsiä COVID-19
epidemian myötä.

Kansanarmeija mobilisoidaan torjuntatyöhön
Kokouksessa sovittiin, että puolue ja hallitus ryhtyvät toimenpiteisiin tähän asti hätävarastoissa olleiden lääketieteellisten reservien
mobilisoimiseksi sekä siitä, että
on suoritettava kaikkien ihmisten
intensiivinen tarkastus, ryhdyttävä ennakoiviin lääketieteellisiin
toimiin sekä tehostettava kaikkien
alueiden desinfiointia työpaikoista
asuintiloihin ja siten torjuttava epidemian leviämisen lähde.
Kokouksessa korostettiin, että
puolueen ja viranomaisten tulee
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minimoida haitat, joita ihmiset joutuvat kärsimään voimakkaassa
saartotilanteessa ja ryhtyä perusteellisiin toimiin, jotta pienimpiäkään negatiivisia ilmiöitä ei tapahdu.
Pari päivää myöhemmin pidetyssä poliittisen toimikunnan
kokouksessa päätettiin ryhtyä
julkaisemaan päivittäistä tilastoa
sairastuneista ja parantuneista.
Poliittinen toimikunta päätti samana päivänä mobilisoida kaikki
valtion keinot ja voimat tarvittavien lääkkeiden kuljettamiseen ja
toimittamiseen potilaille oikea-aikaisesti. Kim Jong Un totesi, että
COVID-19 epidemiasta on tulossa suuri mullistus maassamme
Korean demokraattisen kansantasavallan perustamisen jälkeen.
Siis suurempi mullistus kuin Korean sota.

Leviäminen hidastuu rajoitustoimien ansiosta
Voimakkaiden rajoitustoimien
vuoksi kyseessä ei kuitenkaan ole
hallitsematon leviäminen alueiden välillä, vaan leviäminen suljetuilla alueilla ja pienemmissä yksiköissä. Samalla tunnistettiin, että
nopea selviytyminen nykyisestä
kansanterveyskriisistä edellyttää
sitä, että kaikkien ihmisten tieteellistä epidemian ehkäisytietoisuutta parannetaan ja organisoidaan
laaja tiedotustyön kaikissa mahdollisissa kanavissa.
Kim Jong Un kertoi myös lahjoittavansa perheensä lääkkeitä puoluekomitealle, ja ehdotti
puoluekomitealle lääkkeiden lähettämistä vaikeuksissa oleville
perheille. Hän totesi myös, että
kansanterveysviranomaisten on
erittäin tärkeää tutkia hyvin edistyneiden maiden, kuten Kiinan,
epidemioiden ehkäisypolitiikkaa
ja onnistumista politiikan toteuttamisessa.
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Lääkkeiden jakelu kansanarmeijan johdolla
Pari päivää myöhemmin kansanarmeijan sotilaslääketieteen
organisaation johdolla aloitettiin
lääkkeiden jakelu.
Toukokuun 18. päivä julkaistiin
kansalaisille tarkoitettu, jatkuvasti
päivittyvä opas COVID-19:n hoitoon. Oppaalla pyritään ehkäisemään virheellisiä hoitomenetelmiä, sillä monet kuolemat johtuivat
lääkkeiden yliannostuksesta ja
muista epätieteellisten hoitomenetelmien käytöstä. Oppaassa
on kuvattu mm. COVID-19 yleishoidon periaatteet, lääkehoito
yksilöitynä sairauden etenemisen
ja vaikeusasteen mukaan sekä
lääkkeet ja niiden käyttö potilaan
iän, rakenteen ja ruumiinpainon
mukaan. Samalla uutisoitiin kansallisen lääketuotannon kasvattamisesta eri puolella maata.
Toukokuun 20. päivä ilmoitettiin,
että pääkaupungin lääkintätyöntekijät ovat etsineet ja asettaneet
karanteeniin henkilöt, joilla on
kuumetta ja epänormaaleja oireita, ryhtyneet toimenpiteisiin saattaakseen heidät lääkärin valvontaan ja hoitaakseen tapaukset
COVID-19:n hoito-oppaan mukaisesti. Samaan aikaan kaupunki
kiristää saartoa ja epidemian vastaista tarkkailua ja kehottaa kaikkia asukkaita ilmoittamaan välittömästi epänormaaleista ilmiöistä ja
noudattamaan tiukasti epidemian
vastaista menettelyä ja määräyksiä.
Seuraavana päivänä ilmoitettiin,
että epidemian leviäminen on nyt
hillitty ja hallinnassa ja kansalliset
epidemian torjuntamenetelmät on
vakiinnutettu KDKT:ssa.
Epidemian pysäyttämiseksi ja
sairastuneiden auttamiseksi Korean kansanarmeijan sotilaslääketieteen osasto rakensi väliaikaisia
liikkuvan lääketieteen palvelukeskuksia, jotka hoitavat lääkkeiden
ja hoidon tarjoamiseen vieraillessaan kuumeisten perheiden
luona. Kansanterveysvirkamiehet

sekä lääkintäalan koulutuslaitosten opettajat ja opiskelijat eri puolilla maata ovat toteuttaneet 24
tunnin palvelukampanjan ihmisten elämän ja terveyden suojelemiseksi. Yli 1 840 toimipistettä on
perustettu tehostamaan ohikulkijoiden desinfiointia.
Epidemian vastainen taistelu
on saanut aikaan teollisuudessa
kampanjoita tuotantotavoitteiden
ylittämiseksi. Eritoten niillä teollisuuden osa-alueilla, jossa tuotetaan kansalaisten perustarvikkeita, on rikottu tuotantoennätyksiä.

Miltä KDKT:n COVID-19
tilanne näyttää nyt
KDKT on ilmoittanut, että epidemian nopea leviämisvaihe on
ohi. Päivittäin sairastuneiden
henkilöiden määrä on painunut
muutamaan, kun se laajimmassa
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leviämisvaiheessa oli pitkälti yli
200 000 henkilöä vuorokaudessa.
Kuolleiden määriä ei ole ilmoitettu säännöllisesti, mutta toukokesäkuun vaihteessa ilmoitettiin
kuolleiden kokonaismäärä olevan
noin 100 henkilön tuntumassa.
Epidemia on toki jyllännyt vasta
puoli toista kuukautta, joten kuolleiden määrä voi vielä kasvaa.
Haasteellisen tilanteen tekee
se, missä vaiheessa tiukat liikkumisrajoitukset voidaan poistaa ja
aiheuttaako se uuden piikin epidemian leviämisessä. Ainakin meillä
lännessä tauti näyttää menevän
läpi koko populaation. KDKT:ssa
kansalaisten rokottamista ei vielä
ole aloitettu.
KÄ/Juha Kieksi
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Uutisia lyhyesti
Menestystä uuden mulperilajikkeen viljelyssä
Valtion tiedeakatemian kasvitieteellisen instituutin tutkijat ovat löytäneet hyviä menetelmiä uuden mulperipuulajikkeen viljelyyn. Useita
vuosia kestäneillä kenttäkokeilla tutkijat osoittivat tieteellisesti, että uutta mulperilajiketta voidaan viljellä menestyneesti länsirannikolla maan
keskiosissa ja että lajike voi tuottaa korkeaa satoa jopa sisämaassa ja
vuoristoisilla alueilla. Tutkija Min Sung Gin mukaan uusi lajike tuottaa korkean hehtaarisadon, koska se haarautuu elinvoimaisemmin ja
sen lehtisato on suurempi kuin tavallisten mulperipuiden. Uusia lehtiä
kasvaa myöhäiseen syksyyn saakka, joten satoa voidaan käyttää silkkiäistoukkien rehuna keväällä ja syksyllä, hän sanoi. Uutta mulperipuulajiketta viljellään nyt laajasti eri puolilla Korean DKT:ta. Silkintuotanto
on yksi KDKT:n teollisuuden osa-alueista.

Lastenpäivää vietettiin 1. kesäkuuta
Korean DKT:ssa juhlitaan kesäkuun 1. päivä lastenpäivää. KDKT:ssa uskotaan, että lapset ovat
kansakunnan tulevaisuus, joten lasten hyvinvointiin kiinnitetään huomiota tarkasti. 1.6. vietettävänä
lastenpäivänä Korean DKT:ssa kaikki lapset saavat
vapaapäivän koulusta, ja eri puolilla maata järjestetään monipuolisia tapahtumia. Lapset puetaan parhaimpiinsa, ja vanhemmat vievät heidät huvipuistoon,
elokuviin tai piknikille. Pjongjangissa suosittu paikka
juhlia lastenpäivää on Mangyongdaen huvipuisto.

Hätäapukuljetukset saapuivat
Korean työväenpuolueen keskuskomitean virkamiesten ja heidän perheidensä valmistelema hätäapukuljetus saapui perille Etelä-Hwanghaen maakunnan
alueelle 17. kesäkuuta. Koronan torjuntaan tarkoitetut
hätäapupakkaukset toimitettiin alueen viranomaisille
ja asukkaille. Puolueen virkamiehet vierailivat samalla
paikallisten asukkaiden luona toivottamassa pikaista
paranemista ja valamassa uskoa lääkintähenkilökuntaan, jotta nämä taistelisivat terveyskriisiä vastaan ja
takaisivat intensiivisen hoidon sairastuneille.

Pjongjangiin on rakentunut uusi asuinalue
Pääkaupugissa asuminen on tunnetusti ollut etuoikeus pohjoiskorealaisten keskuudessa. Sama linja koskee myös keväällä valmistunutta uutta asuinaluetta. Kyongru-dongin
asuinalue edustaa modernia luksusasumista, ja sinne valikoitujen asukkaiden joukossa on mm. ansioituneita kirjailijoita, opettajia ja tiedemiehiä perheineen. Rivitaloalue sijaitsee
Pothong-joen rannalla, joka on aiemmin tunnettu presidentti
Kim Il Sungin asuinpaikkana. Pääkaupunki on modernisoitunut hurjaa vauhtia Kim Jong Unin aikakaudella, ja sinne on
valmistunut lukuisia uusia asuinalueita.
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Pohjois-Korean kuumat lähteet ja mineraalivesivarannot edistävät kansanterveyttä
Pohjois-Koreassa on 265 luonnonmukaista kylpylää, joista
116 on kuumia lähteitä ja 149
mineraalipitoisia lähteitä. Kuumat lähteet löytyvät maan länsi- ja itärannikoilta, kun taas
viileämmät mineraalilähteet sijaitsevat pääasiassa sisämaan
vuoristoisilla alueilla.
Suurin osa kuumista lähteistä
ja mineraalivesivarannoista virtaa
erilaisten graniittimuodostumien
ja muiden kivirakenteiden läpi.
Nämä luonnon kylpylät ovat ikivanhoja. Ne ovat peräisin arkeeisen aionin (4 – 2,5 miljardia vuotta sitten) ja proterotsooisen aionin
(2 500 – 542 miljoonaa vuotta sitten) geologisilta aikakausilta.
Pohjois-Korean
merkittävimmät kuumat lähteet ja mineraalivesivarannot ovat Ongjin, Taho,
Sokthang, Yangdok, Kyongsong,
Samchon, Kangso, Okhodong,
Sambang ja Oegwi. Nykyisen
kenotsooisen maailmankauden
aikaan syntyneisiin lähteisiin lukeutuvat lisäksi Paektun, Naegokin ja Onsuphyongin kuumat
lähteet.
Pohjois-Koreassa on yli 60 kuumaa lähdettä, joiden lämpötila on
yli 50 astetta ja yli 50 mineraalilähdettä, joiden lämpötila jää noin
10 asteeseen. Kuumat lähteet ja
mineraalivesivarannot sisältävät
ihmisen terveydelle tärkeitä mine-

Sotaveteraaneja Yangdokin kylpylässä. (Kuvat: Uriminzokkiri ja KCNA)

raaleja, kuten rautaa, natriumia,
magnesiumia ja kalsiumia. Kuumissa lähteissä esiintyy usein
myös piidioksidia, radiumia ja rikkiä.
Koreassa on pitkät perinteet
luonnon kylpylöiden käytössä
kansanterveyden edistämiseen,
ja kuumista lähteistä pidetään
hyvää huolta. Mineraalipitoisen
lämpimän veden uskotaan parantavan monenlaisia sairauksia,
kuten psoriasista, autoimmuunitulehduksia ja keuhkosairauksia
sekä parantavan verenkiertoa ja
aineenvaihduntaa.
Esimerkiksi
vanhukset käyvät säännöllisesti
Yangdokin kuumissa lähteissä.
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Kyongsongin
terveyskylpylä taas on suosittu turistikohde.
Sen 55-asteiset, pH:ltaan lievästi
emäksiset kuumavesialtaat hellivät kehoa ja mieltä. Toinen tunnettu turistikohde on Myohyangsangin mineraalikylpylä.
Mineraalivesivarantoja
hyödynnetään myös elintarviketeollisuudessa. Esimerkiksi Yaksu-rin
lähteestä pulppuavaa kivennäisvettä myydään Kangso-tuotemerkin alla, ja se on suosittu viilentäjä
Korean kuumassa kesässä.
Cilla Maria
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Reino Wellingin muistolle
Juhannuksen alla kantautui
Jämsänkoskelta
suruviesti.
Seuran pitkäaikainen taloudenhoitaja ja seuran kunniajäsen
Reino Welling on kuollut äkillisesti 80-vuoden iässä.
Reino Welling syntyi 3.12.1941
Lappeenrannassa jääden jo puolen vuoden ikäisenä sotaorvoksi.
Reino siirtyi isovanhempiensa
hoitoon ja eli lapsuutensa äidittömänä ja isättömänä. Sotaorpous
toi Reinolle sodan ja militarismin
vastaisuuden. Jatkosodan aikana
Reino asui vuoden verran Valkjärvellä mutta kesällä 1944 perhe
joutui Evakkoon sijoituspaikkana
Jämsänkoski, jossa Reino asuin
vaimonsa Mirjan kanssa kuolemaansa saakka.
Koulujen jälkeen työura avautui
Jämsänkosken
paperitehtaalla
kestäen yli 42 vuotta. Viimeisimpänä tehtävään Reino toimi kuorimonhoitajana. Pitkän työuran
ohella Reino teki mittavan uran
työväenliikkeessä ja muussa vapaaehtoistoiminnassa. SKP:n jäsen Reino oli 1980-luvulta saakka
ja kunnanvaltuustossa vuosina
1992–1995 ja 2011-2015.
Myös
ystävyysseuratyö
oli
Reinon sydäntä lähellä. Reino
toimi sekä Suomi-Neuvostoliittoseurassa ja myöhemmin SuomiVenäjä-seurassa yli 40 vuotta.
Matkoja Venäjälle on kertynyt yli
50 kpl.
Yhtä pitkään Reino toimi myös
Suomi-Korea-seurassa.
Reino
kertoi 80-vuotishaastattelussaan
että ”Suomi-Korea-seuran toiminta on sydäntäni lähinnä”. Reino
toimi Suomi-Korea-seuran hallituksessa yli 30 vuotta. Korean
demokraattisen kansantasavallan
korkein neuvosto huomioi Reinon
aktiivisen toiminnan ystävyyden
kunniamerkillä vuonna 2010.
Reinon aktiivista vastuunkantoa
ja luotettavuutta yhdistystoiminnassa kuvasivat sihteerin tehtävät eri järjestöissä, joista mainit-

takoon Paperiliiton osasto 11 ja
Jämsänkosken kotiseutuyhdistys.
Reino toimi myös Jämsänjokilaakson invalidien puheenjohtajana sekä Jämsänkosken eläkeläisten tiedottajana. Reino palkittiin
SKP:n kultaisella ansiomerkillä,
Suomi-Venäjä-seuran kultaisella
ansiomerkillä sekä Suomen kotiseutuliiton hopeisella ansiomerkillä.
Reino oli aktiivinen lehtikirjoittaja. Ensimmäinen lehtijuttu julkaistiin yhdeksänvuotiaana ja
sen jälkeen juttuja kertyi pitkälti
toista tuhatta. Lukuisat olivat ne
mielipidekirjoitukset, joissa Reino
toi esiin Korean asiaa ja solidaarisuutta Korean kansaa kohtaan.
Korean demokraattisen kansan-
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tasavallan Tukholman suurlähettiläs Ri Won Guk kuvasi omaisille
toimittamissaan muistosanoissa,
että ”korealaiset arvostavat suuresti ja muistavat mielessään
hänen arvokkaita ponnistelujaan
ja kovaa työtään. Korealaiset kehittävät edelleen solidaarisuutta
Suomi-Korea-seuran kanssa Reino Wellingin elämänsä aikana toivomalla tavalla.”
Voimme yhtyä näihin suurlähettilään sanoihin. Reino Wellingin
työ Korea-solidaarisuuden puolesta on ollut vertaansa vailla.
Ystävän ja luotettavan Toverin
muistoa kunnioittaen.
Juha Kieksi
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Tulilinjalla - Korean niemimaa
Yhdysvaltain ja Kiinan strategioissa osa I
Tim Beal on uusiseelantilainen
akateemikko, joka on kirjoittanut laajasti Aasiasta keskittyen erityisesti Korean niemimaahan. Korean ystävät lehti
julkaisee artikkelin kolmessa
osassa, sillä se avaa hyvin Korean niemimaan monimutkaista
geopolitiikkaa.
Artikkeli on julkaistu alun perin 1.8.2021 amerikkalaisessa
Monthly Review -lehdessä.
Elokuussa 1945 Washingtonin
näkemys maailmasta muuttui täysin Lord Palmerstonin ”tykkivenediplomatian” ohjeen mukaisesti. Mailla ei ole pysyviä ystäviä tai
vihollisia, on vain pysyviä etuja.
Maita, jotka olivat olleet vihollisia, kuten Yhdysvallat ja Saksa
tai Yhdysvallat ja Japani, ryhdyttiin pitämään valloituksen jälkeen
ystävinä. Kun heidän ystävällisyytensä vakiintui, heidät korotettiin
liittolaisiksi.
Saksan tapauksessa tämä prosessi sisälsi denatsifioinnin. Tällaista puhdistusta ei suoritettu Japanissa, missä keisaria ei hirtetty,
vaan ”demokratisoitiin”, ja japanilaisille kirjoitettiin uusi perustuslaki, joka tunnetaan yleensä nimellä
rauhan perustuslaki.
Ne liittolaiset, joita ei pidetty ystävällisinä, muutettiin vihollisiksi.
Päävihollinen oli nyt Neuvostoliitto, joka oli tehnyt valtavia uhrauksia voiton saavuttamiseksi, mutta
joka nyt nähtiin esteenä sille, mitä
Henry Luce oli kutsunut ”Amerikan vuosisadaksi”.
Näin ollen sota fasismia vastaan
muuttui kylmäksi sodaksi. Yhdysvaltain imperialismi, jota ensimmäisen maailmansodan jälkeinen
eristäytyminen jossain määrin
hillitsi, nousi täyteen kukkaan.

Korean niemimaa on suurvaltataistelun pelinappulana.

Washington toteutti tätä muutosta
monin tavoin, ja yksi niistä oli Korean niemimaan jako.

Palmerstonin laskelma ja
Korean jakautuminen
Sijainti on Korean niemimaan
kirous, vaikka se voisi olla myös
siunaus. Se on paikka, jossa neljä suurvaltaa kohtaavat ja kilpailevat – Venäjä, Japani, Kiina ja
Yhdysvallat. Monet analyytikot,
varsinkin amerikkalaiset, jättävät
Yhdysvallat pois luettelosta, mikä
pilaa heidän analyysinsä.
Niemimaa on ollut kulttuurin kanava Aasian mantereelta, pääasiassa Kiinasta Japaniin, mutta se
on ollut myös hyökkäysreitti – kerran mongolien, mutta enimmäkseen Japanin. Elokuussa 1945,
kun Tyynenmeren sota oli nopeasti päättymässä ja Neuvostoliiton armeija löi Japanin kuuluisan
Kwantung-armeijan, Yhdysvallat
päätti, että se tarvitsee puskurin
Koreaan suojellakseen valloitettua Japania sen pääliittolaiselta.
Usein sanotaan, että Korean
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niemimaan jakaminen oli Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton yhteisyritys – ”Yhdysvallat ja Neuvostoliitto olivat kumpikin myöntäneet
itselleen määräysvallan puoleen
Korean alueesta.” Tämä on melko
harhaanjohtavaa. Jako oli Yhdysvaltojen aloite, johon Josif Stalin
suostui. Tämä on ratkaiseva seikka, koska se luo perustan ymmärtää USA:n motivaatio jakautumiseen sekä sen seuraukset.
Varsinaista jakolinjasta päättämistä ja sen esittämistä Neuvostoliitolle kuvataan yleensä
kiireisenä, jopa amatöörimäisenä
viritelmänä. Yhdysvallat hämmästyi Neuvostoliiton etenemisen
nopeudesta ja ehdotti rajaksi 38.
leveyspiiriä. Tämä oli vähemmän
kuin Yhdysvallat halusi, mutta se
antoi heille suurimman osan väestöstä ja pääkaupungin Soulin.
Stalin hyväksyi ehdotuksen ilman vastalauseita, silloisten virkamiesten ja myöhempien Yhdysvaltain tutkijoiden yllätykseksi.
Yllätys johtui siitä, että Stalinin
hyväksyntä oli ristiriidassa kylmän sodan keskeisen myytin
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kanssa, joka alkoi vuonna 1945
ennen kuuman sodan loppumista – nimittäin sen, että kyse oli
Yhdysvaltojen ja liittolaisten vastauksesta Neuvostoliiton ja myöhemmin Kiinan ekspansionismiin.
Myytti oli psykologinen projektio
[Psykologisella projektiolla tarkoitetaan omien mielensisältöjen
heijastamista toiseen ihmiseen tai
muuhun ulkoiseen kohteeseen.]
Neuvostoliiton hyökkäykset sen
rajojen ulkopuolelle – satelliittijärjestelmän rakentaminen erityisesti Itä-Eurooppaan – olivat ensisijaisesti puolustavia, ja vaikka
sosialistisille liikkeille Euroopassa
ja antikolonialismille muualla, erityisesti Aasiassa ja Afrikassa, annettiin jonkin verran apua, se oli
rajallista ja varovaista.
Ekspansionismi todellisuudessa kumpusi Washingtonista, joka
vuodesta 1945 lähtien on rakentanut valtavan alisteisten valtioiden, tukikohtien ja kiertoilmauksellisesti
”etupuolustusalueen”
verkoston mahdollisimman lähelle
vastustajien, erityisesti Neuvostoliiton/Venäjän ja Kiinan, rajoja.
Vaikka ”puolustusta” käytetään
hämärtämään USA:n imperialismin oleellisesti aggressiivista
luonnetta, tämä menettely tarjoaa
myös sen, mitä Jim Mattis kuvailee ”syväksi puolustukseksi”.

asemaa läntisellä Tyynellämerellä. Koreasta Yhdysvallat saattoi
pitää silmällä äskettäin valloitettua Japania ja Kiinaa, joka ei ole
vielä ollut ”kadonnut”. Yhdysvaltojen ja Tšiang Kai-šekin välinen
suhde oli ollut katkera, mutta Yhdysvallat saattoi kohtuudella pitää
Kiinaa ”omistuksenaan”, mistä
syystä Japanin valtaamat Taiwan
ja Etelä-Kiinan meren saaret palautettiin Kiinalle.
Myöhemmin USA, Palmerstonin tyyliin, päätti, etteivät ne olleet oikeastaan osa Kiinaa. Kiinan
kansantasavallan perustamisen
jälkeen vuonna 1949 Taiwanista
(edelleen Tšiang Kai-šekin alaisuudessa), Japanista ja Etelä-Koreasta tulee Yhdysvaltojen Aasian
sotilaallisen läsnäolon kolme kulmakiveä.
Vaikka Taiwanissa sijaitsevista
tukikohdista jouduttiin luopumaan
vuonna 1979 diplomaattisuhteiden solmimisen yhteydessä Kiinan kansantasavallan kanssa,
Japanin ja Etelä-Korean tukikohdat säilyvät ja niitä pidetään välttämättöminä Yhdysvaltojen Aasia-strategialle. Jättiläinen Camp

Humphreysin tukikohta Pyeongtaekissa Etelä-Koreassa ei ole
pelkästään Yhdysvaltojen suurin
merentakainen tukikohta maailmassa, vaan se on myös lähimpänä Pekingiä. Merkittävää on, että
suurimman osan tukikohdan kustannuksista vastaa Etelä-Korea,
joka on toinen esimerkki imperialismin riistoluonteesta.
Korean niemimaan eteläosan
miehittäminen tarjosi siten Yhdysvalloille sekä Japanin suojan että
alustan vallan käytölle alueella.
Ajan myötä Etelä-Korea on tarjonnut lisäpalveluja ja niemimaan
jakautuminen on palvellut Yhdysvaltoja hyvin.

Seuraukset
Niemimaan jakautumisen seuraukset olivat merkittäviä, ja ne
ovat olemassa edelleen. USA:n
sotilashallitus pyyhkäisi syrjään
Korean kansantasavallan – ”kommunistien, anarkistien, ammattiyhdistysaktivistien, kristillissosialistien ja sosiaalidemokraattien
moninaisen joukon” – joka oli julistettu Soulissa syyskuussa 1945

Motivaatio
Välitön syy Korean niemimaan
jakamiseen oli Japanin, USA:n
sotapalkinnon,
suojeleminen
Neuvostoliitolta
sotilaallisesti,
poliittisesti ja ehkä ideologisesti.
Yhdysvallat ei halunnut jakaa Japania edes Tyynenmeren sodan
läheisten liittolaistensa kanssa –
Britannian, Alankomaiden, Australian, Ranskan ja Tšiang Kaišekin Kiinan tasavallan kanssa,
puhumattakaan sen päävastustajasta, Neuvostoliitosta.
Jalansija Korean niemimaalla
vahvisti Yhdysvaltojen strategista

Korean sota jakoi niemimaan kahtia ja aiheutti pysyviä muutoksia maailman
poliittisella kentällä. (Kuva: Wikimedia Commons/Laika ac)
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ja sen sijaan maahan ”hyppäsi
laskuvarjolla” Syngman Rhee Havaijilta.
Jos korealaiset olisi jätetty järjestämään omat asiansa jakamattomassa maassa, olisi epäilemättä ollut poliittista kuohuntaa ja
verenvuodatusta vuosikymmeniä
kestäneen Japanin kolonialismin
rauhoittamiseksi, mutta on epätodennäköistä, että mitään nyt
seuranneen verilöylyn kaltaista
olisi tapahtunut, eikä myöskään
jakautumisen ratkaisemattomia
ongelmia. Ilman kansan tukea
tai poliittista perustaa Rhee käytti
japanilaisten taakseen jättämää
valtiokoneistoa, ja hänet muistetaan nykyään lähinnä hänen joukkomurhistaan, esimerkiksi Jejun
saarella.
Pohjoisessa Kim Il Sung, joka
oli käynyt sissisotaa japanilaisia
vastaan, toteutti siirtomaavastaisen puhdistuksen ja sosiaalisen
vallankumouksen politiikkaa, jotka liittyvät toisiinsa. Tuloksena oli
kaksi versiota Koreasta, täysin
vastakkaisia ja kumpikin väitti olevansa legitiimi.
Monet katsovat, että Korean
sota oli jossain muodossa väistämätön ottaen huomioon jakautumisen aiheuttama tilanne.
Esimerkiksi Bruce Cumings näkee sen sisällissotana, joka alkoi
1930-luvulla, ellei aikaisemmin.
Kuitenkin Korean jakautuminen
ja Yhdysvaltojen geopoliittiset tavoitteet, jonka väline Korean jakautuminen oli, muuttivat tämän
taistelun. Kesäkuussa 1950 alkaneesta Korean sisällissodasta
tuli pian Yhdysvaltain imperialismin sota korealaista nationalismia
vastaan ja Kiinan väliintulon myötä ensimmäinen Kiinan ja Yhdysvaltojen välinen sota. Syntyi uusi
ja kammottava maailma.

Korean sodan seuraukset
Ensinnäkin oli tietysti tuho, joka
koski Korean kansaa ja maata.

Miljoonat kuolivat, loukkaantuivat
ja joutuivat muuttamaan. Pommiiskut, paljon laajemmat ja syrjimättömämmät kuin Euroopassa
tai Japanissa, tuhosivat pohjoisen
kodit, kaupungit ja maatilat. Curtis
LeMay, Strategic Air Commandin
johtaja, kommentoi, näennäisen
välinpitämättömästi, että hänen
pommikoneensa olivat tappaneet
noin 20 prosenttia väestöstä.
Korean sodan seuraukset ulottuivat kauas niemimaan ulkopuolelle. Se viritti maailmantaloutta
erityisesti Itä- ja Kaakkois-Aasiassa ja johdatti kolme neljästä ”pienestä lohikäärmeestä” tai ”aasialaisesta tiikereistä” (Taiwan,
Hongkong ja Singapore) nopean
talouskasvun tielle ja neljäs, Etelä-Korea liittyi heihin Vietnamin
sodan aikana. Se pelasti Japanin
talouden pysähtyneisyydestä ja
ajoi sen kasvun tielle – sekä ”taloudellisen ihmeen” että uudelleen
militarisoinnin tielle.

Kiinan interventio:
revisionismi ja uusi
realismi
Vaikka Kiinassa on ollut huomattavaa revisionistista kritiikkiä sen
puuttumisesta Korean sotaan,
varsinkin nyt hiipuvan lähentymisen aikana, jolloin dengistit haaveilivat hyväntahtoisesta Yhdysvalloista, joka helpottaisi Kiinan
rauhanomaista nousua, kiinalaisille on kuitenkin ylpeyden aihe,
että Kiinan kansan vapaaehtoiset
olivat taistelleet maailman tehokkainta armeijaa vastaan. Se antoi
virikkeitä kansakunnan rakentamiselle ja vahvisti Kiinan legitiimiyttä kykenevänä ja voimakkaana maana. Se esti Yhdysvaltoja
hyökkäämästä Taiwanin kautta ja
sai sen etenemään varovasti Vietnamissa.
Mao Zedongin on sanottu kuvailleen Kiinan ja Pohjois-Korean liittolaisuutta Korean sodan
aikana ”huulten ja hampaiden”
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väliseksi suhteeksi. Ajan myötä näiden kahden välinen suhde
muuttui ristiriitaiseksi, ja molemmilla osapuolilla oli ongelmia.
Alan Romberg väitti vuonna 2009,
että huulten ja hampaiden suhde
oli kauan sitten ”varmasti haihtunut tyhjyyteen”. Tätä pintapuolista
näkemystä monet pitivät osoituksena siitä, että Kiina ei vastustaisi sitä, että Etelä-Korea ottaisi
valtaansa pohjoisen jokseenkin
samalla tavalla kuin Saksassa tapahtui.
Tämä on virheellinen käsitys
kahdesta syystä. Ensinnäkin, jos
Etelä-Korea olisi itsenäinen maa,
niin Kiina todennäköisesti vastahakoisesti hyväksyisi Pohjois-Korean sulautumisen etelään. Mutta
Etelä-Korealla on rajoitettu itsemääräämisoikeus ja se on monella tapaa alisteinen Yhdysvalloille,
joista vähäisimpänä on Yhdysvaltain sodanaikainen valvonta Etelä-Korean armeijassa.
Toiseksi, ei ole mitään syytä
olettaa, ettei vastarintaa syntyisi,
joten kaikki valtaukset olisi tehtävä jollain (ja luultavasti suurella)
sotilaallisella voimalla. Se tarkoittaisi USA:n valvontaa Koreassa –
tilannetta, jossa yhdysvaltalainen
kenraali seisoo Yalu-joen rannalla
ja katselee Yhdysvaltojen ja Kiinan välistä uutta rajaa. Kiinalainen kenraali toisella puolella rajaa
ei olisi siihen kovin tyytyväinen.
Lisäksi yhtenäinen Korea Soulin
hallinnon alaisuudessa saattaisi
hyvinkin luoda irredentistisiä väitteitä Kiinan 2,5 miljoonan etnisen
korealaisen uskollisuudesta ja
ehkä myös heidän asuinalueestaan. Koska Yhdysvallat käyttää
imperialistista strategiaa etnisten
ja uskonnollisten erimielisyyksien
lietsomiseksi vihollisten – Kiinan
tapauksessa Xinjiangin ja Tiibetin
– pirstaloimiseksi, näillä väitteillä
olisi USA:n tuki.
Ei pitäisi olla yllätys, että sodanaikainen suhde Kiinan ja Pohjois-
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Suurvaltapolitiikan kiemurat ovat
monisyisiä. Kiinaa on perinteisesti
pidetty Pohjois-Korean suojelijana, mutta maiden välit eivät ole
yksiselitteiset.
(Kuva: Marmelad/Wikimedia
Commons)

Korean välillä katkeaisi myöhemmin. Se on hyvin yleinen ilmiö;
kun yhteinen vihollinen on poissa
tai se on tauolla, luonnolliset intressierot ilmaantuvat uudelleen.
Molemmilla koreoilla on ongelmia
suojelijoiden kanssa, mutta näiden kahden välillä on merkittäviä
eroja.
Pohjois-Korealla on kaksi suojelijaa: Neuvostoliitto/Venäjä ja
Kiina. Tämä on antanut PohjoisKorealle sen edun, että se yrittää
pelata niitä toisiaan vastaan, sekä
haittapuolena, että sitä painostetaan julistamaan uskollisuutta, kuten Kiinan ja Neuvostoliiton jakautumisen aikana. Etelä-Korealla on
vain yksi suojelija: Yhdysvallat.
Tämä tarkoittaa, että PohjoisKorea on itsenäinen, kun taas
Etelä-Korea on edelleen vahvasti
Yhdysvaltojen vaikutuspiirissä.
Kiinan ja Neuvostoliiton 1950-luvun suhteiden heikkenemisen ja
viime vuosien Pohjois-Korean ja
Kiinan suhteiden välillä on vahvoja mutta pitkälti tutkimattomia yhtäläisyyksiä. Neuvostoliitto halusi
syrjäyttää Kiinan kansallismieliset
pyrkimykset, erityisesti Taiwanin
suhteen, sillä se katsoi tarpeelliseksi luoda vähemmän uhkaava
suhde Yhdysvaltoihin. Samoin Kiina on halunnut välttää Yhdysval-

tojen vastustamista tai antamasta
sille mitään syytä tai tekosyytä
keskeyttää sen ”rauhanomaista
nousua”. Kiina on ollut valmis uhraamaan Pohjois-Korean huolen
välttääkseen Yhdysvaltojen vihamielisyyden.
Monet kommentaattorit tulkitsevat väärin Kiinan kannan Pohjois-Koreaan. Koska Washington
ja Peking sanovat usein saman
asian, he olettavat, että kiinalaiset
tekevät sen samasta syystä kuin
amerikkalaiset. Yhdysvaltain politiikka Pohjois-Koreaa kohtaan on
osa maailmanlaajuista hegemonian säilyttämisstrategiaa, joka
sisältää Kiinan hillitsemisen ja Kiinan vallan poistamisen.
Sitä vastoin Kiina haluaa rauhaa
ja vakautta Korean niemimaalla
välttääkseen konfliktin Yhdysvaltojen kanssa ja on ollut valmis
sekä uhraamaan Pohjois-Korean
edut että tekemään kompromisseja strategisista periaatteista erityisesti tukemalla Yhdysvaltojen
aloitteita YK:n turvallisuusneuvostossa, jossa Pohjois-Korea tuomitaan ja rangaistaan. Tämä perustuu Deng Xiaopingilta peräisin
olevaan naiiviin uskomukseen,
että Yhdysvallat sallisi Kiinan rauhanomaisen nousun. Todellisuus
on hämärtänyt tätä Kiinan unel-
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maa, ja sen seurauksena Kiinasta
on tulossa entistä vastustuskykyisempi Yhdysvaltain painostukselle.
Sekä Kiina että Pohjois-Korea
voivat eri syistä kipuilla huulten ja
hampaiden välistä suhdetta, mutta kumpikaan ei voi välttyä siltä.
Se on jossain määrin kuin järjestetty avioliitto, tässä tapauksessa
maantieteen ja historian määräämä, jota ei voida purkaa kaikista
ongelmista huolimatta. Korean
niemimaa on Yhdysvalloille elintärkeä, koska se sijaitsee Kiinan
rajalla. Niemimaa on Kiinalle vielä
tärkeämpi juuri sen sijaintinsa ja
sen tilanteen vuoksi, minkä Korean sota toi tullessaan.
Jatkuu seuraavassa numerossa.

50 vuotta Korea-solidaarisuustyötä
Suomi-Korea-seuran 50-vuotistaipaleen kunniaksi on julkaistu Suomen
ja Korean DKT:n välistä yhteistyötä käsittelevä kattava teos, jossa
kuvataan solidaarisuustyötä sekä Suomi Korea-seuran ja Juche-aatteen
opintotoiminnan kehittymistä vuosikymmenten saatossa.
Sisältö:
Kanssakäymisen varhaiset vuodet (Juha Kieksi),
Suomi-Korea-ystävyyskomitea (Juha Kieksi),
Suomi-Korea-seura ry 1970-2020 (Juha Kieksi),
Juche-aatteen opintotoiminta (Juha Kieksi),
Eduskunnan Korea-solidaarisuusryhmä (Tapani Salonen),
Pohjois-Korea ja lääkäriyhteistyö (Vappu ja Ilkka Taipale),
Suomen ja KDKT:n taloudelliset suhteet (Erkko O. Auranen).
Kirjassa on 160 sivua ja nelivärikuvitus.
Toimitus: Juha Kieksi & Cilla Heiskanen (2021)

Hinta 20 € (sisältäen postikulut)
Tilaukset: juha.kieksi@saunalahti.fi tai puh. 045 671 3408

Tapahtumakalenteri
Suomi-Korea-seuran tapahtumat
- Suomi-Korea-seura osallistuu Matka 2023 -messuille Ystävyysseurojen osastolla.
Matkamessut Helsingin messukeskuksessa 20.-22.1.2023.

