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De DPRK burger 

in de samenleving: 

 

 

 

rechten en plichten 



Juche: de mens als sociaal wezen 

in een rechtstaat 

De DPRK heeft een grondwet en een rechtsstelsel waarin 

de grondrechten 

van de burger  zijn vastgelegd (let wel: de burger als 

sociaal wezen, niet als individu) 



✤ De DPRK burger volgens 

empirisch 

mensenrechtenonderzoe

k 
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Onafhankelijk onderzoek                                



✤ De DPRK burger 
volgens de DPRK 

burger 

 

 

 

Het Georganiseerd Partijleven                                                                       



opofferen in de strijd om de gehele 

samenleving te verenigen met de revolutionaire ideologie van 
de Grote Leider Kim Ilsŏng.  

2.We moeten de Grote Leider Kameraad Kim Ilsŏng met al 
onze loyaliteit vereren.  

3.We moeten de autoriteit van de Grote Leider Kameraad Kim 

Ilsŏng  absoluut maken. 

4.We moeten de de Grote Leider Kameraad Kim Ilsŏngs 
revolutionaire ideologie ons geloof en zijn instructies ons 

credo maken. 

5.We moeten ons strikt houden aan het principe van 

onvoorwaardelijke gehoorzaamheid in het uitvoeren van de 
instructies van de Grote Leider Kameraad Kim Ilsŏng. 
6.We moeten de ideologie, wilskracht en revolutionaire 

eenheid van de gehele partij rondom de Grote Leider 

Kameraad Kim Ilsŏng versterken. 



●
7.We moeten van de Grote Leider Kameraad Kim 

Ilsŏng  leren en een communistische blik, revolutionaire 
werkmethoden en een volksgerichte werkstijl aannemen. 

8.We moeten het politieke leven dat de Grote Leider 

Kameraad Kim Ilsŏng ons heeft gegeven waarderen en 
zijn grote politieke vertrouwen en bedachtzaamheid 

terugbetalen met een verhoogd politiek bewustzijn en 
vaardigheden.. 

9.We moeten krachtige organisatorische regels opstellen 

zodat de gehele partij, de natie en het leger als één 

bewegen onder het unieke en exclusieve leiderschap 
van de Grote Leider Kameraad Kim Ilsŏng . 

10.We moeten het grote resultaat van de revolutie van de 

Grote Leider Kameraad Kim Ilsŏng doorgeven van 
generatie op generatie, het overnemen en completeren. 





Datum 



  



Verplichte activiteiten in een 

celpartijcomité 

Zelfkritiek en wederzijdse kritiek, vnl. tav de Grote Leider   

Studie van de Partijleer en van de Grote Leider 

Discussie hoe het Partijwerk te implementeren  
 

Een celpartijcomitébijeenkomst kan altijd bijeengeroepen worden.  

Reguliere ontmoetingen vinden elke zaterdag van 9 am tot 6 pm plaats. 



“Georganiseerd Partijleven” in 
Noord-Korea  

Georganiseerd Partijleven bestaat uit twee delen - Organisatorisch en 
Agitprop. 

Alle KAP (Koreaanse Abeiderspartij) leden moeten in een Georganiseerd 

Partijleven-structuur leven en werken.  

Een individu kan niet politiek competent worden anders dan 

door absolute en totale onderwerping aan de Partij.  

Georganiseerd Partijleven wordt gecontroleerd door het OGD en het PAD –  

het Organisatie- en Gidsdepartement en het  Propaganda en 

Agitatiedepartement  
 



Dit soort ontmoetingen vind dagelijks, 

soms meerdere malen per dag plaats. 



  

OGD: fysieke dictatuur 

PAD: psychologische/emotionele dictatuur   

 
Samen verantwoordelijk voor het Monolitische Leiderschapssysteem 



De cruciale paradox 

Partij versus Staat 

OGD/PAD versus de rechtsstaat 





Dubbele structuur 

Een burger kan het aan de stok krijgen met de staat of met de Partij 

Rechtsgang mogelijk,  

dit is het systeem  

waar buitenlanders mee  

te maken kunnen krijgen 

Geen rechtsgang, geen wetten, 

geen rechters, slechts straf  


