
         Конгрес на Съюз на корейските деца 

  

Деветият конгрес на Съюза на корейските деца (СКД) се проведе в Пхенян на 26 и 

27 декември 2022. В съюза членуват всички ученици в КНДР на възраст до 15 години. 

Делегатите на конгреса бяха избрани от организациите в цялата страна. На конгреса 

присъстваха и представители на Корейската трудова партия, на Социалистическия съюз 

на патриотичната младеж и ръководители от Министерството на образованието.  

Беше издигнато знамето СКД под звуците на марша на Съюза.  

След откриването на конгреса, делегатите станали прави изслушаха химна на 

КНДР. 

Конгресът прие следния дневен ред: 

1. Преглед на изпълнението на задачите поставени от Ким Чен Ун в неговата 

историческа реч "Нека членовете на Съюза на корейските деца да станат истински 

синове и дъщери, млади революционери, на своята социалистическа родина" 

произнесена на Осмия конгрес на съюза.  

2. Ревизия на устава на СКД. 

На Конгресът беше прочетено писмо изпратено от Ким Чен Ун, генерален секретар 

на Корейската трудова партия, до участниците в конгреса.  

По първа точка от дневния ред беше представен доклад от Мун Чол, председател на 

ЦК на Социалистическия съюз на патриотичната младеж. Докладчикът отбеляза, че Ким 

Чен Ун винаги е разглеждал като най-важна задача за бъдещето на революцията 

възпитанието на учениците. Затова за него главен приоритет е работата с подрастващото  

поколение.  Той посочи успехите, в изпълнение задачите поставени от Ким Чен Ун, през 

изминалите 5 години след Осмия конгрес. След това бяха направени редица изказвания 

и беше приета резолюция по първа точка от дневния ред.  

След оживена дискусия бяха приети промени в устава на Съюза по втора точка от 

дневния ред.  

С това работата на Конгреса, която продължи два дена, беше успешно завършена.   

Делегатите на конгреса останаха през следващите дни, до Нова година, в Пхенян 

където за тях беше организирана специална програма.  

Те посетиха родната къща на Ким Ир Сен в Мангенде и Музея на Отечествената 

освободителна война който е център за обучение в традициите за победа над 

империализма на САЩ.   

Поднесоха цветя пред статуите на Ким Ир Сен и Ким Чен Ир както и в комплекса 

на загиналите във войната герои. В Центъра за класово обучение те се запознаха с 

агресивната природа и брутална жестокост на империализма и с опасността от илюзии 

по отношение на империализма.  

Децата прекараха много приятни часове в Научно-техническия комплекс и 

Природонаучния музей. За тях беше организирано и специално представление от 

Националния цирков ансамбъл в сградата на Пхенянския цирков театър.  

Делегатите на конгреса се забавляваха в Кесонския увеселителен парк и в 

увеселителния комплекс Ругна и посрещнаха Новата година на тържество в Двореца на 

пионерите в Пхенян. 



 

Делегатите на конгреса пристигат на гарата в Пхенян 

 

В залата на Деветия конгрес на Съюза на корейските деца 

 



 

Заседание на конгреса на Съюза на корейските деца 

 

Делегатите на конгреса в Природонаучния музей в Пхенян 

 



 

Делегатите на конгреса наблюдават представление в Пхенянския цирк 

 


