Tässä numerossa:

• Etelä-Hwanghae on KDKT:n vilja-aitta
• Maatalouskoneita toimitettiin EteläHwanghaeen
• Junghungin vuoristokylä
• Tulilinjalla: Korean niemimaa
Yhdysvaltain ja Kiinan strategioissa osa II
• Suomen tilanne on monimutkainen

Korean ystävät 3/2022

Puheenjohtajan tervehdys
Euroopan tilanne on Ukrainan sodan takia pysähtynyt ja kaikki odottavat jotain tapahtuvan.
Pohjois-Korean reaktioista on annettu erilaisia lausuntoja. Esimerkiksi että Pohjois-Korea
myy ammuksia Venäjälle. Pohjois-Korea on
ilmoittanut, etteivät he myy mitään. Länsilehdistö tekee juttuja, joita Pohjois-Korea ei kommentoi.

johtuu koronasta. Samoin kuin Pohjois-Korean matkat, rajojen ollessa nyt kiinni, jäävät
tekemättä.
Tässä tilanteessa seuran tärkeä tehtävä on
välittää tietoja Koreasta jäsenistölle ja muille
suomalaisille.

Suomessa edesmennyt kalastaja Pentti
Linkola on sanonut, että maailma pelastuu
vain Pohjois-Korean keinoilla. Pentti Linkola
piti Pohjois-Koreaa ihannevaltakuntana. Tieteeseen ja teknologiaan panostava PohjoisKorea on mielestäni jotain, mitä Linkola ei
toivonut. Onko Linkola eläessään käynyt Koreassa, en tiedä.

Hyvää syksyn jatkoa!
Pekka Kotkasaari
puheenjohtaja

Tietoja saamme Tukholman lähetystöstä,
joka tällä hetkellä on hyvin vaitonainen. Kaikki

Suomi-Korea-seura ry

Kannen kuva: Kim Won Cholin teos Yksimielisyys.
(Nichola Bonner: Printed in North Korea.)

Suomi-Korea-seura ry. on puoluepoliittisesti riippumaton ystävyysseura, joka toimii Suomen
ja Korean demokraattisen kansantasavallan
ystävyyden lujittamiseksi. Seuraan voi liittyä
ottamalla yhteyttä seuran sihteeriin.

Korean ystävät -lehti

Seuran internetsivut ja sähköposti

Toimitus ja taitto Cilla Heiskanen

Korean ystävät -lehti on Suomi-Korea-seuran jäsenlehti, joka ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Lehti
sisältyy seuran jäsenmaksuun, erikseen tilattuna
tilaushinta on 25 € / vuosi.

suomikorea.net
facebook.com/suomikoreaseura
koreaseura@gmail.com
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oikeuden lyhentää ja muokata artikkeleita
kirjoittajan suostumuksella.
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KDKT:n maakunnat
Etelä-Hwanghae – KDKT:n vilja-aitta

Etelä-Hwanghae on viljavaa seutua. (Kuvat: Pictorial Korea 10/22)
Korean demokraattisen kansantasavallan alueesta 80 % on
vuoristoa. Tämä ei kuitenkaan
päde Etelä- Hwanghaen maakunnassa, joka on suurelta osin
tasankoa. Se onkin KDKT:n vilja-aitta, tai kuten korealaiset sanovat, ”Korean leipäkori”.
Etelä-Hwanghae sijaitsee maan
lounaisosassa
Keltaisenmeren
rannikolla. Maakunta rajoittuu
lännessä Keltaiseen mereen,
pohjoisessa ja idässä PohjoisHwanghaen maakuntaan ja Nampon kaupungin erityishallintoalueeseen. Etelärajalla on Korean
demilitarisoitu vyöhyke. Maakunta saa nimensä sen suurimmista
kaupungeista Haejusta ja Hwangjusta. Nimi tarkoittaa kirjaimellisesti ”Keltaista merta” koreaksi.
Maakunnassa asuu noin 2,3 miljoonaa asukasta ja sen pinta-ala
on 8 002 neliökilometriä. Maakunnan pääkaupunki on Haeju. EteläHwanghae on hallinnollisesti jaettu 1 kaupunkiin ja 19 piirikuntaan.
Etelä-Hwanghaen rannikolla on
monia pieniä pääosin asumattomia saaria. Osasta saarista on
kiistaa Etelä-Korean kanssa.
Suuri osa maakunnasta on

omistettu maanviljelykselle. Siellä
viljellään monenlaisia vihanneksia, hedelmiä, viljaa ja riisiä. Maakunnassa on myös merkittävää
raskasta ja kevyttä teollisuutta,
satamia ja kaivoksia.
Alueella on myös useita muinaisia hautakumpuja ja kulttuurijäännöksiä.

Pääkaupunki Haeju
Maakunnan pääkaupungissa,
Haejussa on maan toiseksi suurin
satama Wonsanin sataman jälkeen. Haeju on myös merkittävä
kulttuuri ja tiedekaupunki. Siellä on toistakymmentä yliopistoa
(kuten Haejun yliopisto, Haejun
taideopisto ja Kim Je Won maatalousyliopisto) sekä parisen kymmentä ammattikoulua. Kaupunkiin järjestetään matkoja myös
ulkomaisille turisteille. Siellä voidaan poiketa esimerkiksi Kaesongin tai Nampon matkalla.
Kaupungin keskustan kuuluisimpia nähtävyyksiä on Puyongin paviljonki. Kauempana olevia kauniita vierailukohteita ovat
Suyang-vuorten putoukset ja
linnoitus. Suyang-vuoret sijaitsevat Haejun ja Sinwon piirikunnan
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puolessa välissä. Siellä on myös
Koguryon (37 eaa.–668) aikainen
reilu viisi kilometriä pitkä muuri
sekä siihen liittyviä torneja, kenraalin terassi sekä muinaisten
asumusten jäänteitä.
Haejun lähstöllä sijaitsee Gyenamin valtiontila, joka on maatalouden mallitila alueen muille
tiloille. Tilalla kasvatetaan mm.
nautoja ja vuohia ja tilalla on biokaasulaitos, jossa tuotetaan metaania. Tilalla vierailee myös ulkomaisia turisteja

Puyongin paviljonki
Puyongin paviljonki rakennettiin ensin Haejun ympärillä olevan
muurin Yong-portin eteen vuonna
1 500 ja laajennettiin sitten lammikon päälle vuonna 1 526. Se seisoo lammen päällä kivipilareilla ja
vaikuttaa kuin se kelluisi lammen
yllä. Se tuhoutui Yhdysvaltojen
pommituksessa Korean sodan aikana, mutta on sittemmin rakennettu uudelleen.
Muinaiset runoilijat kuvasivat
maisemaa lauseella ryongdangchongu, tihkuvan sateen ääni,
joka syntyy veden pudotessa lootuksen lehdille. Legendan mukaan
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paikalliset ihmiset eivät saaneet
unta, koska sammakot kurnuttivat yötä päivää. Kenraali nimellä
Nam oli huolissaan tästä ja kirjoitti
muutaman sanan paperille ja heitti sen lampeen. Siitä lähtien sammakot lakkasivat kurnuttamasta ja
ihmiset nukkuivat sikeästi.

Anakin piirikunta
Anakin piirikunnassa sijaitsee
Koreassa erittäin tunnettu Kuwolvuori. Se on 954 metriä korkea ja
siellä on jyrkkiä kallioita, syviä reheviä rotkoja, syvänsinisiä lampia
ja valkoisia vesiputouksia. Kuwol
on yksi muinaisen Korean kuudesta kuuluisasta vuoresta.
Kuwolin alueella sijaitsee Sansongin vallankumouspaikka, jossa
Kim Hyong Jik, presidentti Kim Il
Sungin isä, osallistui 10 marraskuuta 1921 osallistuen vastarintaliikkeen edustajien kokoukseen.
Kokouksessa esitettiin politiikka,
jonka mukaan aseellinen taistelu
oli ainoa tapa saavuttaa voitto Japanin vastaisessa taistelussa.
Muista Kuwolin alueen nähtävyyksistä mainittakoon Kuwolin
muuri, joka rakennettiin Koguryon
valtakunnan aikana estämään ulkoisia invaasioita. Muurin pituus
on 5,23 kilometriä ja sen korkeus
on 3,5-5,2 metriä.
Kuwolin alueella sijaitsevia
buddhalaistemppeleitä ovat Woljonin temppeli, joka rakennettiin ensimmäisen kerran 846 ja
restauroitiin Ri-dynastian (1392
– 1910) aikana sekä Samsongin
temppeli, joka rakennettiin taas
Koryo-dynastian (918–1392) lopulla.

Anak on hyvin kuuluisa Koguryon aikaisista haudoistaan,
joista tunnetuin on Anakin hauta nro 3. Kuningas Kogukwonin
(331–371) hautamausoleumissa
on taidokkaita muraalimaalauksia. Koguryon ajan haudat on rekisteröity Unescon maailmanperintöluetteloon.

Changyon piirikunta
Changyon piirikunta muistetaan
parhaiten Korean sodan aikaisesta Sinchon massamurhasta,
jossa amerikkalaiset sotilaat ja
heidän kannattajansa tappoivat
noin 35 000 ihmistä 52 päivän aikana. Tämä on noin neljäsosaa
Sinchonin silloisesta väestöstä.
Joukkomurha tapahtui Korean sodan toisen vaiheen aikana 1950
kun Pohjois-Korean armeija oli
joutunut vetäytymään Hwanghaen maakunnasta. Vuonna 1958
perustettu ja hiljattain laajennettu Sinchon Museum of American
War Atrocities -museo esittelee
tämän tapahtuman.

Kangryongin piirikunta
Kangryongin piirikunnan rannikolla on merkittäviä merilintupopulaatioita, ja siellä pesii merkittävä mantsuriankurki populaatio.
Tästä on kirjoitettu tarkemmin
aiemmissa Korean ystävät lehdissä.

Kwailin piirikunta
Kwailin piirikunnan talous perustuu hedelmien tuotantoon.
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Nimi Kwail tarkoittaa koreaksi
hedelmää. Kwailin piirikunnan
hedelmäosuuskunta on merkittävä valtakunnantason toimija, joka
viljelee monenlaisia hedelmiä. Tilalla on myös tehdas, joka tuottaa
monenlaisia
hedelmäjalosteita.
Osuustoimintatila on usein uutisotsikoissa, sillä siellä tehdään
merkittävää hedelmäntuotannon
kehittämistä.

Ongjinin piirikunta
Ongjin piirikunta on vahvaa
maatalousaluetta. Riisi on tärkein
satokasvi, mutta myös vehnää,
maissia, papuja, bataattia ja puuvillaa viljellään. Alue oli aikoinaan
metsäinen, mutta metsämaata ei
ole juurikaan jäljellä. Lämpimien
ja kylmien merivirtojen kohtaaminen tekee tästä alueesta kalastusalan keskuksen. Myös kultaa,
piidioksidia ja marmoria louhitaan
täältä. Ongjinin kuumat lähteet
ovat suosittu turistikohde.
Ongjinin lahdella sijaitsee tärkeä lintualue. Se käsittää 3500
hehtaaria kosteikkoja, mukaan lukien riisipellot, ja 1000 hehtaarin
suojelualueen. BirdLife International on määritellyt sen tärkeäksi
lintualueeksi (IBA).

Pyoksongin piirikunta
Pyoksongin piirikunnassa sijaitsee merkittävä turistinähtävyys, Sokdamgugokin laaksot.
Yhteensä yhdeksän laakson kokonaispituus on kahdeksan kilometriä. Unbyongin laaksossa
sijaitsee Sohyon akatemia, jonka
perusti konfutselainen opettaja
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Ri I (1536-1584). Alueella on runsaasti lepokoteja.

tinusko rantautui Korean niemimaalla 1800-luvun lopulla.

Ryongyon piirikunta

Sinchonin piirikunta

Myös Ryongyon piirikunnan
rannikko tunnetaan ympäristöstään. Kaksi KDKT:n luonnonsuojelualuetta sijaitsee rannikkokaistalla. Changsanin niemellä on
25,8 km²:n kasviensuojelualue
ja niemimaan pohjoispuolella on
Monggumpin hiekkadyynit, pintaalaltaan 0,1 km². Ryongyonissa,
Mongguomphossa, sijaitsee myös
tunnettu luonnonmonumentti elefanttikallio.
Elefantinmuotoinen
kallio on 15 metriä korkea ja kolme metriä leveä. Alueella sijaitsee
useita merivesikylpylöitä.
Ryongyon oli ensimmäinen
paikka, jossa protestanttinen kris-

Sinchonin piirikunnassa on
useita kuuluisia kuumia lähteitä,
mukaan lukien Sinchonin ja Kullojan lähteet. Piirikunnassa sijaitsee
myös Chahyesan buddhalainen
temppeli, joka perustettiin vuonna
1572.

Sinwonin piirikunta
Sinwonin piirikunnassa, Kyenam-rissä sijaitsee yksi KDKT:n
merkittävimmistä eläintiloista (Kyenamin osuustoimintatila). Siellä
kasvatetaan vuohia, sikoja, nautakarjaa ja kaneja. Tilalla jalos-

tetaan juustoa, voita ja jugurttia.
Maitoa tuotetaan 200 tonnia vuodessa ja lihaa 100 tonnia vuodessa.

Unryulin piirikunta
Unryulin rautakaivos on yksi
KDKT:n johtavista rautamalmin
lähteistä. Vuonna 1975 rakennettu 4,6 kilometriä pitkä hihnakuljetin kuljettaa kaivoksesta rannikolle jätekiveä. Kiveä on käytetty
patojen rakentamiseen rannikon
luotojen väliin ja näin on palautettu maanviljely mataliin lahtiin. Padot palvelevat myös kalastusta ja
suolantuotantoa.
Juha Kieksi

Maatalouskoneita toimitettiin Etelä-Hwanghaen
maakuntaan
Etelä-Hwanghaen maakunta on KDKT:n tärkein maataloustuotantoalue. Syyskuussa 2022 alueelle toimitettiin 5500 uutta maatalouskonetta. Hanke pohjautuu puolueen asettamaan maaseudun vallankumouksen
nopeuttamiseen teollistamalla maataloutta.
Maaseudun heikko koneistus on maanviljelyksen pullonkaula. KDKT:ssa pelloilla voidaan viljellä kaksi
satoa vuodessa. Tämän onnistuminen edellyttää, että sato saadaan korjattua sen valmistuttua nopeasti.
Samoin seuraava kylvö on saatava aikaan nopeasti, jotta toinen sato ehtii kypsyä. Tämä on hyvin vaikea
toteuttaa, ellei maatalous ole koneellistettua.
Maaseudun konekannan modernisaatioon ja lisäämiseen pannaan nyt panoksia KDKT:ssa.
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Junghung, vuoristokylä Samjiyonissa
Junghungin vuoristokylä sijaitsee 1300 metrin korkeudessa Samjiyonissa Ryanggangin maakunnassa. Alueelle perustettiin maatila 1960-luvulla. Sittemmin alue on kokonaan uudistettu. Vuonna 2018 puheenjohtaja
Kim Jong Un vieraili maatilalla. Sen myötä tilaista päätettiin tehdä maatalouden koneellistamisen mallitila.
Puheenjohtajan vierailun aikana kävi ilmi, että koneistuksessa on puutteita ja konekanta vanhaa. Tilalla
viljellään perunaa ja vehnää, ja tila on onnistunut kohottamaan hehtaarisatoja pitkään.
Myös tilan asuntokanta on uudistettu kokonaan. Maatyöläiset voivat asua asunnoissa täysin ilman maksua.

Junghungin kylä on hyötynyt KDKT:n modernisoinnista mm. rakennuskannan kautta. (Kuva: Pictorial Korea 10/2022)

MAINOS

Myynnissä lippuja
Lippujen koko 13,5x21 cm,
varsi 30 cm. Materiaali polyesteriä.
Saatavilla seuraavat liput:
Ylärivi: KDKT:n valtio, Korean
työväenpuolue
Keskirivi: Sosialistinen nuorisoliitto, Korean kansan armeija
Alarivi: KDKT:n puolustuskomissio, Korea on yksi
Lippujen hinnat 5 € kpl. Koko
sarja 25 €. Postikulut 2 €, tilatessa 3 tai enemmän maksuton postitus.
Tilaukset:
juha.kieksi@saunalahti.fi tai
tekstiviestillä 045 671 3408
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Tulilinjalla - Korean niemimaa
Yhdysvaltain ja Kiinan strategioissa osa 2
Yhdysvaltain imperialismin
lujittaminen
Korean sodan vaikutus Yhdysvaltoihin oli maailmanlaajuisesti
merkittävin. Koska Neuvostoliiton
valtuutettu boikotoi YK:n turvallisuusneuvostoa protestina sitä
vastaan, että Yhdysvallat esti
Kiinan uuden hallituksen poistumisen Kiinan istuimelta, Yhdysvallat onnistui saamaan Yhdistyneet Kansakunnat tukemaan
retkikuntansa, jota kutsutaan vielä
nykyäänkin YK:n komentamaksi
huolimatta siitä, että se oli täysin
USA:n hallinnassa. Tämä Yhdistyneiden Kansakuntien manipulointi toistettiin vuonna 2006, kun
YK:n pakotteet asetettiin PohjoisKoreaa vastaan sen ydinpeloteohjelman vuoksi.
Korean sota oli Jumalan lahja
Yhdysvaltain
turvallisuusviranomaisille. Se oli kuuma sota, jota
tarvittiin kylmän sodan lujaksi
pohjaksi, sekä toiminnallisesti että
kansan mielikuvien ylläpitämiseksi. Se tarjosi taloudellista piristystä, johon tuli pian riippuvuus ja se
perusti pysyvän sotatalouden. Sotilasteollisesta kompleksista, josta
Dwight Eisenhower varoitti jäähyväispuheessaan, tuli Yhdysvaltain
yhteiskunnan keskeinen piirre.
Tämä kompleksi pitää sisällään
paitsi armeijan ja asevalmistajien,
myös turvallisuus- ja tiedusteluyhteisöt sekä kaikki politiikassa,
tiedotusvälineissä, ajatushautomoissa, tiedemaailmassa ja niin
edelleen työskentelevät, jotka
ansaitsevat elantonsa sodasta
tai sen pelosta. Sotilasteollinen
kompleksi täydentää imperialismia tiedottaessaan ja ajaessaan
eteenpäin Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa ja suurta osaa Yhdysvaltain yhteiskunnasta. Korean sota
oli siis niiden ”ikuisten sotien” kansaäiti, jotka presidentit lupaavat
lakkauttaa, mutta eivät koskaan

Pohjois-Koreaa on yritetty vuosien saatossa painostaa pakotteilla.
sitä tee.
Huolimatta menestyksestään
militarisoinnin edistämisessä, Korean sota oli ensimmäinen sota,
jota Yhdysvallat ei voittanut. Se
päättyi sotilaalliseen umpikujaan,
mikä johti aselepoon – taistelujen
keskeyttämiseen – mutta ei voittoon eikä rauhaan. Yleisölle siitä
tuli ”unohdettu sota” ja militaristeille hyvä syy lisätä sotilasmenoja.
Huolimatta teknologian ja teollisen voiman ylivoimaisista eduista, Pentagon piti Kiinaa valtavana
voimana. Kineettisen sodan pelko
Kiinan kanssa merkitsi sitä, että
sotaa oli jatkettava muilla tavoilla
– nimittäin diplomaattisella (yritetään pitää se poissa YK:n turvallisuusneuvostosta ja Taiwanista)
ja taloudellisilla tavoilla. Kauppasaarto jatkui 1970-luvulle asti ja
sanktiot jatkuivat edelleen. Sanktioiden intensiteetti on vaihdellut
vuodesta 1950, mutta lisääntynyt
voimakkaasti viime vuosina, kun
pelko Kiinan noususta on lisääntynyt Washingtonissa.

7

Korean sota johti myös Yhdysvallat puuttumaan suoraan Kiinan sisällissotaan. Washington
oli panostanut Tšiang Kai-šekiin
ja toimittanut hänelle sotatarvikkeita (jotka päätyivät tavallisesti
kommunistien käsiin), mutta nyt
hänen Taiwanissa sijaitseva henkireikänsä oli suojeltava, mikä aiheutti kipeän kolhun Yhdysvaltojen ja Kiinan suhteisiin.
Vuonna 1952 ilmestyvässä
Monthly Review Press -kirjassaan
The Hidden History of the Korean War IF Stone korosti Tšiang
Kai-šekin ja Rheen välistä tiivistä
yhteistyötä, kenties salaliittoa, erityisesti keväällä 1950 sodan voimistuessa. Molemmat tarvitsivat
Yhdysvaltain tukea tehokkaampia
ja suositumpia kotimaisia vihollisiaan, kommunisteja, vastaan.
Sota ankkuroi USA:n imperialismin Korean niemimaalle ja teki
Korean jatkuvasta antagonistisesta jakautumisesta välttämättömän
osan Yhdysvaltain etulinjassa Kiinaa vastaan.
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Korean niemimaa
Sota saattoi päätökseen Korean
kahden osan rakentamisen erillisiksi, kilpaileviksi valtioiksi, jotka
kilpailevat legitimiteetistä ja suhteista, vaikkakin eri tavalla, suojelijoidensa - Yhdysvaltojen, Kiinan
ja Neuvostoliiton - kanssa. Samalla ne on nähtävä symbioottisena
kokonaisuutena. Kumpikaan ei
olisi saanut samantasoista tukea,
ellei toista olisi ollut olemassa.
Jos pohjoinen olisi voittanut ja yhdistänyt niemimaan hallintaansa,
Yhdysvallat olisi aikanaan tullut
toimeen sen kanssa, kuten se teki
myöhemmin yhtenäisen Vietnamin kanssa.

Pohjois-Korea
Pohjois-Korea on harvoin ollut
poissa Yhdysvaltojen otsikoista,
varsinkin viime vuosikymmeninä, ja se on lujasti kiinni ulkopoliittisen yhteisön ajattelutavassa.
Miksi sillä on niin näkyvä asema,
tarvitaan selitystä tavanomaisten
kliseiden lisäksi. On selvää, että
Korean sodan epäonnistuminen
järkyttää, mutta Vietnamin sodan
epäonnistuminen oli kiusallisempi
ja Kiinassa seurauksellisempi.
Pohjois-Koreasta ei selvästikään ole välitöntä vaaraa Yhdysvalloille eikä hallitukselle etelässä.
Inchonin maihinnousun jälkeen oli
epätodennäköistä, että sota syttyisi uudelleen ja pohjoinen valtasi niemimaan eteläosan kuten
1950-luvulla. Koska Yhdysvallat
hallitsee merta ja ilmaa, eikä se
osoita todellisia merkkejä siitä,
että se olisi hylännyt asemansa
Aasian mantereella, tällaiset Pohjois-Korean ponnistelut olisivat
turhia, vaikka ne olisivatkin toteutettavissa.
Samoin viime vuosien hysteria
Pohjois-Korean mannertenvälisistä ballistisista ohjuksista, jotka
luultavasti, mutta eivät varmasti
pystyisivät iskemään Yhdysvaltojen mantereelle, on järjetöntä.
Sen järjettömyyden kuvaa hienosti tarina puolustusministeri Jim

Mattisista, joka nukkui kuntosalivaatteissaan hyökkäystä odotellessa. Ohjuksen laukaiseminen
Yhdysvaltoihin olisi tarpeeton itsemurha.
Nämä rakenteet liittyvät enemmän Yhdysvaltain sisäpolitiikan
dynamiikkaan, jota tietysti auttoi
nälkäinen sotilasteollinen kompleksi, kuin todellisuuteen. Siitä
huolimatta käsitys ja usko, olivatpa ne kuinka järjettömiä tahansa,
ovat erittäin tärkeitä. Kaikki presidentit tulevat virkaan uskoen, että
on aika ”tehdä jotain Pohjois-Korean uhkalle”.
Itse asiassa Pohjois-Korea
asettaa Yhdysvaltain imperialismille kaksi päähaastetta. Yksi on
esimerkki, jonka se antaa muille. Jos se tuhottaisiin kuten Irak
tai Libya, se toimisi varoituksena
muille. Mutta sen uhmakas sietokyky 70 vuoden ajan osoittaa
USA:n vallan rajat. Viimeaikainen
ydinpelotekehitys vahvistaa tätä.
Lisäksi, jos Pohjois-Korea voi
käyttää tätä pelotetta torjuakseen
hyökkäykset, ja pakottaakseen
Yhdysvallat hyväksymään rauhanomaisen rinnakkaiselon, se
antaisi erittäin vaarallisen viestin
muille, Iranista alkaen.
Sitten on kysymys Kiinasta.
Pohjois-Korean kukistaminen ja

Yhdysvaltojen vallan laajentaminen Kiinan rajalle saattaa olla
houkuttelevaa, mutta vaikka se
saavutettaisiin, se heikentäisi
USA:n läsnäolon oikeutusta Koreassa ja vaarantaisi koko vahvistuvan sotilaallisen aseman KoillisAasiassa, joka on Yhdysvaltojen
Aasian-strategian
perusvoima.
Yhdysvallat tarvitsee PohjoisKoreaa koettuna uhkana puolustaakseen ja lujittaakseen hallintaansa Etelä-Koreassa.
Alustavat merkit viittaavat siihen, että Joe Bidenin hallinto jatkaa menneisyyden tinkimätöntä
politiikkaa vaatien Pjongjangilta
yksipuolista ydinaseriisuntaa ilman mitään merkittävää vastineeksi. Tämä ei ole yllättävää,
sillä Korean niemimaalla vallitseva jännitys on Kiinan vastaisen
strategian keskeinen osa. Pjongjangin reaktio on ennakoitavissa
ja oletettavasti odotettu ja toivottu.
Ensimmäinen varaulkoministeri
Choe Son Hui antoi julkilausuman
18. maaliskuuta 2021, kun ensimmäiset Bidenin aikakauden sotaharjoitukset olivat loppumassa, ja
toisti, ”etteivät Korean demokraattinen kansantasavalta ja USA eivät aloita vuoropuhelua. Tällainen
voi olla mahdollista, jos Yhdysvallat lopettaa vihamielisen politiik-

Pohjois-Korean ohjuskokeet ovat herättäneet huolta Yhdysvalloissa, ja uusista käänteistä uutisoidaan laajasti. (Kuvat: Rodong Sinmun)

8

Korean ystävät 2/2022
kaansa Pohjois-Koreaa kohtaan.”

Etelä-Korea
Vaikka Etelä-Korea jää suuresti
Pohjois-Korean varjoon tiedotusvälineissä, Etelä-Korea on todella Yhdysvaltojen kiinnostuksen
kohteena niemimaalla. Koska
se nähdään alistuvana ”hyvänä
kaksosena”, toisin kuin uhmakkaasti riippumaton ”paha kaksonen” pohjoisessa, se kiinnittää
vähemmän huomiota. Tämä käsitys tottelevaisuudesta ei ole aivan
tarkka – Rhee uhmasi avoimesti
Yhdysvaltoja, etenkin Korean sodan aseleponeuvottelujen aikana,
ja kaksikymmentä vuotta myöhemmin Park Chung-hee aloitti
salaisen ydinaseohjelman. Roh
Moo-hyun haaveili siirtyvänsä
kohti ”autonomiaa”, mutta nykyinen presidentti Moon Jae-in ei
osoita sellaista hengen riippumattomuutta.
Presidenteistä riippumatta Etelä-Korea on alisteinen valtio, jolla
on rajoitettu suvereniteetti, jonka
Yhdysvallat on luonut palvelemaan etujaan. Yhdysvalloilla on
suora ”sodanaikainen valvonta”
Korean tasavallan armeijassa ja
lupauksista huolimatta tämä todennäköisesti jatkuu, ehkä YK:n
komennon kautta. Tämä ei ole vähäinen etu Yhdysvalloille.
Korean tasavallalla on noin 600
000 sotilaan pysyvä armeija sekä
valtava koulutetun sotilasvoiman
reservi. Sen sotilasmenot vuonna
2019 olivat kymmenenneksi suurimmat maailmassa 40 miljardilla
dollarilla. Kuten muidenkin Yhdysvaltojen ”liittolaisten” kohdalla on,
Etelä-Korealla ei ole riippumattomuutta, ja yhteentoimivuuspolitiikan vuoksi se on riippuvainen
Yhdysvalloista tärkeimpien ohjaustoimintojen osalta. Se ei voi
käydä sotaa yksinään, mutta se
on valtava apu Yhdysvaltain sotilaalliselle voimalle. Huolimatta
sen huutelusta Pohjois-Korean
uhasta ja Yhdysvaltojen läsnäolon tarpeesta, Etelä-Korean sotilaallinen vahvuus yksin on paljon

Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen sotaharjoitukset aiheuttavat jännitteitä Korean
niemimaalla. (Kuva: Wikimedia Commons/Republic of Korea Armed Forces)
suurempi kuin Pohjois-Korean.
Sen sotilasbudjetti voi olla yli kolmekymmentä kertaa pohjoisen
budjettiin verrattuna. Vaikka sen
kannattajat sisäistävätkin myytin
Etelä-Korean
puolustamisesta
pohjoista vastaan, tämä rakennelma on pohjimmiltaan tekosyy
Kiinaa vastaan suuntautuvalle
politiikalle.
Etelä-Korea oli tärkeä apu Yhdysvalloille Vietnamissa, tarjoten
300 000 sotilasta – ja vain Yhdysvalloille itselleen. Se on sittemmin
toimittanut suurelta osin symbolisia joukkoja Lähi-idän sotiin. Millä tavalla Etelä-Korean armeijaa
voitaisiin käyttää sodassa Kiinaa
vastaan, on avoin kysymys, mutta
epäilemättä Washingtonin strategit työskentelevät sen parissa
epävirallisesti.
Etelä-Korea on myös erittäin
tuottoisa markkina USA:n asemyynnille. Kymmenen vuoden
aikana vuoteen 2019 asti sen
osuus Yhdysvaltain myynnistä oli
neljännes ja joinakin vuosina se
oli suurin ostaja. Vaikka ajoittain
armeija yrittää ostaa aseita, jotka
sopivat paremmin heidän tarpeisiinsa, poliittinen paine yleensä
voittaa ja noin 80 prosenttia sen
ostoista tehdään Amerikasta. Korean tasavallalla nimellisesti suvereenina maana on huomattava
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diplomaattinen merkitys KoillisAasiassa ja maailmanlaajuisesti,
esimerkiksi Yhdistyneissä Kansakunnissa.
Näitä Yhdysvaltojen saamia
ehdollisia etuja tukee pysyvämpi
etu. Syy siihen, että Washington
asettui Korean niemimaalle vuonna 1945, oli ennen kaikkea sen
strateginen sijainti, joka on edelleen voimassa, ja nyt pääpaino on
Kiinassa.
Yhdysvaltojen läsnäolo EteläKoreassa tarjoaa sille tukikohtia,
erityisesti Camp Humphreysin ja
Osanin lentotukikohdan. Lisäksi
siellä on Jejun laivastotukikohta,
joka on näennäisesti Etelä-Korean tukikohta, mutta joka tarjoaisi
tiloja Yhdysvaltain laivastolle, jos
Kiinan kanssa jännitys kohoaa.
Vaikka tukikohdat ovat pääasiallisesti voimavara, josta voidaan
projisoida voimaa, niiden merkitys kasvaa myös paikoissa, jotka
helpottavat vahvistusten vastaanottamista. Kyky siirtää joukkoja
ympäri maailmaa on ratkaisevan
tärkeää globaalille imperiumille,
jolla on suhteellisen ohut sotilaallinen mutta merkittävä logistinen kapasiteetti. Ainakin parin
vuosikymmenen ajan painopiste
on siirtynyt kykyyn tuoda lisävoimia tarvittaessa, ei vähiten EteläKoreaan. Käsitteellä RSOI (vas-

Korean ystävät 3/2022
taanotto, käyttöönotto, siirtyminen
eteenpäin ja integraatio), on tärkeä rooli Yhdysvaltain sotilasstrategiassa ja se on keskeinen osa
Yhdysvaltain ja Korean tasavallan
yhteisiä sotaharjoituksia.
Yhdysvaltain sotilaallinen läsnäolo Etelä-Koreassa mahdollistaa
sen, että se voi sijoittaa ja hallita
joukkoja, jotka ovat lähellä kohdetta. Huomionarvoisia tässä ovat
THAAD (Terminal High Altitude
Area Defense) -ohjuspuolustusyksiköt, jotka ovat näennäisesti
suojelemassa Etelä-Koreaa Pohjois-Korean ohjuksilta. On hyviä
syitä pitää tätä väitettä valheellisena.
Todennäköisesti tärkein sotilaallinen toiminto THAAD-sijoituksissa Koreassa on X-kaistainen
tutkajärjestelmä, jonka kiinalaiset
pelkäävät mahdollistavan Yhdysvaltojen havaitsevan ohjusten
laukaisut syvältä Kiinan sisältä ja
syöttävän tiedot Yhdysvaltain ohjuspuolustusjärjestelmään. Tämä
puolestaan auttaa Yhdysvaltoja
kehittämään ensimmäisen iskukyvyn Kiinaa vastaan. Yhdysvaltain
asiantuntijat pyrkivät vähättelemään THAAD-tutkan valvontakykyä, mutta kiinalaiset eivät, ja se
on tärkeä asia, koska juuri kiinalaiset päättävät Kiinan politiikasta.
Laajempi kiinalaisten huolenaihe, ja Yhdysvaltain strategien
juhlan aihe on se, että THAADin
käyttöönotto Etelä-Korean mielenosoituksineen ja Kiinan vastatoimineen vahvistaa Yhdysvaltojen valtaa Etelä-Koreassa ja
edistää Yhdysvaltojen unelmaa
tiiviin liiton muodostamisesta Yhdysvaltojen ja sille kahden alisteisen valtion Koillis-Aasiassa –
Etelä-Korean ja Japanin – välillä.
Tätä strategiaa haittaa Etelä-Korean jatkuva antagonismi Japania
kohtaan, mutta se on silti edelleen
Yhdysvaltain politiikan keskeinen
periaate. THAADin käyttöönotto
johti laajaan ja jatkuvaan kansan
protestiin Etelä-Koreassa, mutta se ei estänyt Moonin hallintoa
noudattamasta Yhdysvaltain päätöstä. Mielenosoituksissa on ollut

taipumus keskittyä ympäristö- ja
terveysnäkökohtiin ja jättää huomiotta
turvallisuusvaikutukset.
THAAD lisää vaaraa, että EteläKorea joutuu Kiinan koston kohteeksi sodan aikana.
Tietenkin kosto voi tapahtua
rauhan aikana, ja Kiinan vastaus
THAADiin oli nopea, hillitty mutta voimakas. Sitä voidaan pitää
vuoden 2020 Australian vastaisten toimien edeltäjänä, kalibroituna varoituksena siitä, että Kiinan
turvallisuuden uhat (Etelä-Korea)
tai Kiinan sisäisiin asioihin puuttuminen ja sen alueellisen koskemattomuuden (Australia) heikentäminen Yhdysvaltojen strategian
mukaisesti aiheuttaisivat kustannuksia. Erään arvion mukaan
Etelä-Korean kustannukset ovat
yli 15 miljardia dollaria vuoteen
2019 mennessä. Australian kanssa toistetun kaavan mukaan hallituksen tason taloudellista kostoa
seurasi kuluttajien boikotti, ja kiinalaisten matkailu ja Lotte-tavaratalot olivat merkittäviä uhreja.
THAAD-tapaus korostaa EteläKorean dilemmaa, jonka monet
maat ympäri maailmaa jakavat,
että sen on pakko valita kansallisten etujensa ja Yhdysvaltain suuren strategian vaatimusten välillä.
Ehkä missään päin maailmaa
tämä dilemma ei ole niin akuutti ja
seurauksellinen kuin Etelä-Koreassa. Presidentti Park Geun-hye,
kynttilänvalovallankumouksen
syrjäyttämän Park Chung-heen
tytär, joka on tällä hetkellä vankilassa, hyväksyi THAADin käyttöönoton Kiinan huolista huolimatta. Moon Jae-inin hallinto kärsii ja
häviää enemmän. Vain yhtenä
esimerkkinä mainittakoon, että
Pjongjangin julistus, jonka Moon
allekirjoitti Kim Jong Unin kanssa 27. huhtikuuta 2018, ja lupasi,
että: ”Molemmat osapuolet tekevät yhteisiä ponnisteluja akuuttien
sotilaallisten jännitteiden purkamiseksi ja sodan vaaran poistamiseksi. Korean niemimaalla...
Osapuolet sopivat lopettavansa
kokonaan kaikki vihamieliset toimet toisiaan vastaan kaikilla aloil-
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la, mukaan lukien maa, meri ja
ilma.”
On vaikea nähdä, että sotaharjoitukset Yhdysvaltojen kanssa
eivät loukkaisi näitä kohtia, mutta
seuraavassa kuussa Yhdysvallat
ja Etelä-Korea järjestivät yhteiset
ilmasotaharjoitukset, joissa harjoiteltiin ”ennaltaehkäisevää ilmaiskua Pohjois-Koreaan”. Vaikka
sotaharjoituksia lievennettiin Donald Trumpin ja Kimin välillä kesäkuussa 2018 pidetyn Singaporen
huippukokouksen jälkeen, armeija vetäytyi ja jatkoi vaimeammalla,
mutta silti provokatiivisemmalla
tasolla, 120 ilmaiskuharjoituksella
pelkästään vuonna 2020.
COVID-19-pandemia
asetti
omat rajoitteensa, mutta kun armeija oppi löytämään keinoja sen
hyödyntämiseksi ja Trumpin hallinto oli päättymässä, he ovat tehneet paluun. Niin paljon, että Kim
Yo Jong, Kim Jong Unin sisar, joka
vastaa suhteista Etelä-Koreaan,
varoitti, että Moonin unelmat jännityksen lieventämisestä, mikäli
ne noudattelevat USA:n kantaa
ovat tuomittu epäonnistumaan:
”Mitä tahansa ja miten Etelä-Korean viranomaiset tekevät tulevaisuudessa isäntänsä ohjeiden mukaan, ne kolmen vuoden takaiset
lämpimät kevätpäivät, joita he niin
kovasti haluavat, eivät tule helposti uudestaan.”
Perusargumentti
sotaharjoitusten perustelemiseksi on, että
ne ovat välttämättömiä PohjoisKorean pelottelemiseksi, mutta
kun otetaan huomioon valtavat
voimaerot, tämä ei pidä paikkaansa. Niillä on useita tehtäviä, mutta
tärkein niistä on se, että ne ovat
hyvä tapa lisätä jännitystä samalla
kun syytetään Pjongjangia, mikä
todistaa Yhdysvaltojen läsnäolon
välttämättömyyden Koreassa.
Viime kädessä sotaharjoitukset ja itse asiassa koko USA:n ja
Etelä-Korean ”liittouma” koskee
Kiinaa. Kun Trumpin ja Kim Jong
Unin välisiä neuvotteluja käytiin
vuonna 2018, kaksi australialaista strategia piti Pohjois-Koreaa
”vaarallisena häiriötekijänä”, mikä
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haittasi keskittymistä todelliseen
viholliseen Kiinaan. Etelä-Korean
rooli oli selvä: ”Yhdysvalloilla on
edelleen Aasiassa eturivin asema, suurelta osin alueellisten
liittoutumiensa ansiosta. Puolustusverkot ovat kustannustehokas
voimanosoittaja.
Etelä-Korea on monella tapaa
voimien kerrannaistekijä. Sillä on
suuri, hyvin varusteltu ja koulutettu armeija ja valtava reservi, jotka
kaikki ovat tottuneet seuraamaan
Yhdysvaltain käskyjä. Se tarjoaa
tukikohdan voiman projisoinnille ja valvonnalle Kiinan lähellä.
Se sijaitsee Aasian mantereella
ja täydentää siten Japania, joka
Taiwanin tapaan on uppoamaton
lentotukialus.
Paljon mainostettu tarve puolustaa
Etelä-Koreaa
tarjoaa
suojan USA:n sotilasasemalle.

Diplomaattisesti se on merkittävä valtio, jolla on suuri talous ja
rooli kansainvälisessä kaupassa, ja sitä voidaan käyttää vahvistamaan Yhdysvaltain valtaa
kansainvälisillä foorumeilla. Sen
johtava rooli puolijohdesirujen
valmistuksessa (yhdessä Taiwanin kanssa) on tärkeä osa Yhdysvaltain taloustaistelua Kiinan
kanssa. Strategian keskeinen osa
on pakottaa Etelä-Korean talous
irtautumaan Kiinasta ja olemaan
kokonaan osa Yhdysvaltojen
hallitsemaa kauppa- ja toimitusketjujärjestelmää. Bonuksena se
tarjoaa tuottoiset markkinat Yhdysvaltain aseteollisuudelle.
Etelä-Korea on toistaiseksi liian
arvokas Yhdysvalloille, jotta se
luopuisi vapaaehtoisesti läsnäolostaan ja valvonnastaan, eivätkä valtakunnalliset Yhdysvaltain

kommentaattorit edes käsitä tätä
mahdollisuutta.
Jännitys ja sodan uhka sekä
teollinen käsitys Pohjois-Koreasta
hyökkääjänä, jonka vain Yhdysvallat voi pitää loitolla, tukee sen
etenevää sotilaallista läsnäoloa
Aasiassa, joka keskittyy yhteenottoon Kiinan kanssa ja Etelä-Korean keskeisenä solmukohtana.
Tämän vahvistaminen oli selvä
tarkoitus ”Bidenin ulkopolitiikan
toimeenpanijoiden” - ulkoministeri
Anthony Blinkenin ja kansallisen
turvallisuusviraston Jake Sullivanin - ensimmäiselle vierailulle
Souliin maaliskuussa 2021 sotaharjoitusten aikana.
Jatkuu seuraavassa numerossa.

Manik Lama: Suomen tilanne on monimutkainen
Hermannin kerholla Helsingissä järjestettiin lokakuussa
Korean Työväenpuolueen kunniaksi tilaisuus, jota kunnioitti
läsnäolollaan Nepal-Korea-seuran varapuheenjohtaja Manik
Lama.
Manik Lama muistutti puheessaan, että Nepalissa toimii useita kommunistisia puolueita. Osa
kommunistisista puolueista on
noussut myös maan parlamenttiin. Yhdistynyt maolainen rintama
on huomattava poliittisen vallan
käyttäjä Nepalissa.
Toveri Lama muistutti, että lyhyessä ajassa tilanne Itämeren
alueella on muuttunut erittäin monimutkaiseksi. Itämerestä on tullut
Nato-meri, jonka itäiseen pohjukkaan Venäjä on jäänyt pussiin.
Venäjä kokee tulleensa Itämerellä
lännen eristämäksi.
”Pidän erittäin vaarallisena ja
vastenmielisenä
viimeaikaista
kehitystä, jossa sota on tullut Eurooppaan. Tietenkään kysymys
ei ole vain Ukrainan ja Venäjän
sodasta, vaan sodassa ovat Venäjää vastaan Yhdysvallat, Nato

ja länsimaat. Tilanne on erittäin
monimutkainen”.
Nato perustettiin Pohjois-Atlantin puolustusliitoksi 1949. Järjestön johtava valtio on USA. Naton
periaate on jatkuva laajeneminen.
Varsovan liitto perustettiin 1955
Neuvostoliiton ja Itä-Euroopan
maiden puolustusliitoksi. Varsovan liitto lakkautettiin Neuvostoliiton hajottua 1991. Mille perusperiaatteille Naton säilyttäminen
ja laajeneminen perustuvat, kun
Natoa vastassa ei ole kuin yksittäisiä maita?
Minun arvioni mukaan nykyinen
putinistinen Venäjä on suuri imperialistinen valtio. Venäjä on suuren muutoksen edessä. On paljon
sellaisia merkkejä, että nykyisellään Venäjä ei voi jatkua. Omien kansalaisten tyytymättömyys
Venäjän johtoon, entisten liittolaismaiden haluttomuus tehdä
yhteistyötä Venäjän kanssa sekä
Venäjän sotilaallinen aktiivisuus
naapurimaita kohtaan osoittavat,
että venäläiselle imperialismille
ei ole tilaa nykyisessä maailmassa. Vaikutusvalta otetaan toisel-
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la tavalla. Siitä on lukuisia hyviä
esimerkkejä. Korean sodan päättymisen jälkeen 1953 tällaiset jännitteet on osattu padota Korean
niemimaalla muilla tavoin.

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
- Lauantaina 10.12. klo 12-15 Suomi-Korea-seuran joulumyyjäiset Hermannin kerholla,
Hämeentie 67, Helsinki. Myynnissä leivonnaisia, vanhoja kirjoja, korealaisia postimerkejä, kortteja ja rahoja ym. Paikalla buffetti. Tervetuloa!
- Suomi-Korea-seura osallistuu Matka 2023 -messuille Ystävyysseurojen osastolla.
Matkamessut Helsingin messukeskuksessa 20.-22.1.2023.

