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Biuletyn Ambasady KRL-D 

 

Nasilenie represji i akcji niszczenia 

 Ogólnego Zrzeszenia Koreańskich Rezydentów w Japonii (Chongryon) 

 

Wielki Wódz Towarzysz Kim Dżong Il wskazał następująco: 

„Gwałcenie narodowych praw Koreańskich Rezydentów w Japonii jest bezpośrednim 

naruszeniem suwerenności naszej republiki. Czyny przełamania suwerennych praw innych 

narodów i obywateli oraz norm prawnomiędzynarodowych nie powinny być tolerowane i 

muszą być bezzwłocznie i całkowicie zlikwidowane”. 

Już wiadomo na całym świecie, jak japońsscy reakcjoniści wszelkimi możliwymi metodami 

kontynuują próby sabotażu Ruchu Koreańskich Rezydentów w Japonii od jego samego 

narodzenia. W tym roku japońscy reakcjoniści po raz kolejny podsycili nienawiść naszego 

narodu wobec Japonii przez otwartą i niewybredną represję wobec Chongryon oraz jego 

organizacjom subsydiarnym. 

W listopadzie ub.r., japońscy reakcjoniści podejmowali nierozważne akcje wobec Chongryon 

oskarżając przy statku „Mangyongbong-92” o „naruszenie prawa instrumentów medycznych” 

koreańską rezydentkę w Japonii, która tylko chciała wziąć ze sobą lekarstwa niezbędne do 

utrzymania dobrego stanu zdrowia. Za nieco więcej niż pół roku od tego wydarzenia, 

japońscy reakcjoniści przeprowadzili rewizję nie tylko w jej domu, a także w biurze filii 

Chongryon (w której ona często bywała) oraz innych organach Chongryon, takich jak 

Centralny Dwór Chongryon w Tokyo. Przyczyną przeprowadzenia takiej przymusowej 

rewizji było absurdalne stwierdzenie, takie jak „naruszenie prawa” i „użytkowanie broni 

biologiczne”. W Agencji Wizyty Ojczyzny w Niigacie wyłamano zamek, aby otworzyć drzwi 

do agencji, przeprowadzono rewizję w biurach, muzeum i magazynie. 

Następnie japońscy reakcjoniści prowadzili 9-godzinową przymusową rewizję w rezydencji 

oraz biurze doradcy Komitetu Nauk i Technologii Koreańskich Rezydentów w Japonii. 

Oskarżono Komitet o „możliwe udostępnianie” informacji technologicznych potrzebnych do 

„produkcji broni masowego rażenia” w KRL-D oraz zarzucono, iż jest on „organizacją 

kryminalną”, która udostępnia technologie „high-tech” z Japonii na polecenie „organu 

operacyjnego Północy”. Niedawno znów przeprowadzili rewizję pod absurdalnym pretekstem 

„naruszenia prawa” w Izbie Handlu i Przemysłu regionu Hyogo i Dziale Księgowości Hansin, 

w domu i biurze pracownika Izby, żądali o informacji oraz wykazów, które nawet nie istnieją. 

To nie wszystko. Japońscy reakcjoniści bezlitośnie starali się finansowo stłumić Chongryon 
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przez nadmiernie wysokie opodatkowanie budynków Chongryon. Władze japońskie, które do 

tej pory pełniali rolę manipulanta za plecami gangsterów, w tym roku otwarcie prowadziły 

akty anty-chongryon. Pewien wysokiej rangi urzędnik japońskiego rządu mówił o wydaniu 

ogólnokrajowego nakazu o podejmowaniu środków uniemożliwiających zwolnienie od 

podatków za obiekty Chongryon. 

Japońscy reakcjoniści, oślepieni nienawiścią wobec Chongryon, podjęli rozpaczliwe próby 

pozbawienia praw imigracyjnych, które są podstawowymi prawami naszych rodaków w 

Japonii. W lutym ub.r., naruszono prawa człowieka wobec przewodniczącej Stałego Komitetu 

Centralnego Koreańskiej Demokratycznej Unii Kobiet w Japonii (wstrzymano wydanie jej 

zezwolenia na powrotne wejście do Japonii przez cały tydzień). Japońscy reakcjoniści chcą 

kompletnie pozbawić naszych rodaków w Japonii praw podróży do ojczyzny oraz państw 

trzecich. 

W okresie takich szalonych akcji anty-chongryon, wydarzyły się wielokrotnie incydenty 

terrorystyczne wobec naszych rodaków. W ub.r. podli gangsterzy japońscy popełnili różne 

akty terrorystyczne, takie jak przemoc i pogróżki, wobec naszych młodych rodaków-uczniów. 

W lipcu ub.r., w ciągu dosłownie kilku dni, wydarzyło się 110 incydentów terrorystycznych 

skierowanych przeciwko uczniom – koreańskim rezydentom w Japonii. 

Ogólnokrajowy wir anty-chongryon i anty-koreański rodził takie wrogie i brutalne incydenty 

terrorystyczne jak: podpalenie budynku biura filii Chongryon w nocy, wtargnięcie w biały 

dzień z bronią do Centralnego Dworu Chongryon oraz dostarczenie czarnego listu (z 

rozciętym palcem w środku) do Stałego Komitetu Centralnego Chongryon. 

Wszelkie te incydenty terrorystyczne i represyjne, wykonywane z ekstremalnej wrogości 

wobec Chongryon oraz koreańskich rezydentów w Japonii były wykonane przez japońskich 

reakcjonistów. W rzeczywistości japońscy reakcjoniści głosowali razem ze Stanami 

Zjedoczonymi przeciw rezolucji dt. rasizmu oraz ksenofobii (rezolucja była przedstawiona na 

arenie ONZ za zgodą ponad stu państw członkowskich NZ), co wyraźnie pokazuje ich zamiar 

kontynuacji bezlitosnej represji i ucisku wobec Chongryon oraz koreańskim rezydentom w 

Japonii. 

Kontynuowane przez cały ubiegły rok represje i uciski wobec Chongryon oraz koreańskim 

rezydentom w Japonii były obrazą godności i suwerenności narodu koreańskiego oraz aktem 

agresji wobec naszej Republiki. 

Chongryon jest świętą organizacją rezydentów zagranicznych, która chroni godność i 

demokratyczne prawa koreańskich rezydentów w Japonii, jest legalną organizacją, która 

znana jest na całym świecie. Wszelkie działania podjęte przez Chongryon od daty jego 

narodzenia były aktami na rzecz ochrony godności i praw koreańskich rezydentów w Japonii 
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oraz stosunków przyjacielskich między narodami Korei i Japonii – Chongryon nigdy nie 

naruszył prawa japońskiego i naród Japonii dobrze o tym wie. 

Na dodatek, nasi rodacy w Japonii są ludzie, którzy zwerbowani byli do Japonii na rzecz 

„rekrutacji”, „poboru” podczas japońskiej okupacji, i przeżyli wszelkie możliwe boleść i 

cierpienia. 

Na próżno jednak japońscy reakcjoniści próbują zniszczyć Chongryon oraz zasiać atmosferę 

niepokoju i strachu w społeczeństwie Koreańczyków w Japonii. Nieustanna wiara i wola 

Chongryon oraz naszych rodaków w Japonii, którzy z dumą walczą o bycie rodakiem Korei 

Dżucze nie będą zniszczone przez jakiekolwiek wichury. 

 

Jest błędną oceną i iluzją myśleć, że zniszczą Chongryon, który stanowczo szedł drogą 

patriotyzmu przez dziesiątki lat - mimo wielu ciężkich prób i surowych chwil. Nikt nie 

odważy się obrazić godności i suwerenności KRL-D - również godność oraz prawa 

Chongryon są święte i nienaruszalne. 

 

Japońscy reakcjoniści powinni pamiętać wrogość anty-japońską naszego narodu - 

zdecydowanego na krwawe rozstrzygnięcie z dozgonnym wrogiem - i nie zachować się w 

sposób pochopny. 


