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 Ким Џонг-ун је, како се извештава, покренуо бизаран напад на тинејџерски секс у
Северној Кореји. У последњих неколико недеља, лидер Северне Кореје, који се труди да
не буде у центру пажње, сада је циљао на "неморал" међу тинејџерима у земљи и своје
"нечисте поступке" сматрао издајничким понашањем.

  

  Према извештају Екпресса, Ким је за понашање тинејџера окривио „декадентне
капиталистичке утицаје“, укључујући порно који је прокријумчарен са кинеске границе и
дељен преко мобилних телефона и УСБ-а. Додао је да би се родитељи и наставници
могли суочити са казнама ако не контролишу тинејџере и њихово понашање.   

Инсајдер је за Радио Слободна Азија и рекао: "У последње време све више и више
средњошколаца и девојчица умешани су у неморални сексуални чиновима, а Централни
комитет Корејске радничке партије издао је директиву којом позива на снажне мере
против њих. Разлог иза ове наредбе стоји да је локална лига младих
Кимилсунгист-Кимјонгилист у Синуију прегледала средњошколце и открила да се неки
средњошколци и девојке друже са локалним гангстерима, живе заједно и врше
неморална дела као што је проституција. " "Неморално сексуално понашање ученика, под
утицајем капиталистичког начина живота, постало је проблем. Одбор је сексуалну
промискуитет међу тинејџерима дефинисао као издајнички чин који помаже непријатељу
да уништи наше друштво", наставио је инсајдер.

  

"А пошто знају за строге казне, студенти се тресе од страха", каже извор који је такође
говорио о томе како је пораст „сексуалног промискуитета“ настао услед великог пораста
електронских медија. Комитет је такође тражио да школе „провере ученике због
телефона или других уређаја који могу да имају са собом“.
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Ово прац́ење је обављено путем апликације назване Црвена застава која води
евиденцију о свим веб локацијама које су корисници посетили. Апликација такође
насумично узима слике екрана које власти могу проверити. Други извор је открио како
постоји широк страх од строге мере међу наставницима.

  

"Наставници су забринути због упозорења да ц́е директори школа, саветници Лиге
младих Кимилсунгист-а и Кимјонгилиста и Корејске дечије заједнице, као и наставници
школа, такође бити кажњени ако дође до озбиљног сексуалног кршења међу
ученицима", открио је инсајдер.

  

Многи такође оптужују за пораст секса међу ученицима због чињенице да је школска
година одложена због забринутости за коронавирус. Међутим, Северна Кореја није
званично признала да има иједан случаја коронавируса. "Док ученици не иду у школу и
бораве код куц́е, они природно радознало прилазе нечистим медијима и деле их једно с
другим, тако да постоји све вец́и број ових неморалних сексуалних понашања", објаснио
је извор.

  

Иако су ове строге мере спроведене, верује се да је и сам Ким љубитељ неких делова
западне културе. Наводи се да је велики обожавалац кошарке, а бивши гост НБА Денис
Родман у посети Северној Кореји као гост.

  

Раније у мају, Северна Кореја је потиснула гласине да је вођа мртав или да је у
вегетативном стању, пошто су објавиле слике о њему на догађају 1. маја, открива Њујорк
Пост.

  

(Курир)
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