Nye breve mellem Trump og Kim peger
hen imod et nummer to møde
Idet de ignorerer den generelle pressedækning, der søger at erklære præsident
Trumps Korea-diplomati for en fiasko, har den nordkoreanske leder Kim Jong-Un og
Trump udvekslet breve gennem de seneste dage, samtidig med at 55 bokse med de
jordiske rester af amerikanske faldne i Korea-krigen blev returneret af
Nordkorea. Præsidentens pressesekretær Sarah Sanders røbede ikke indholdet af
nogen af brevene i hendes briefing d. 2. august; imidlertid kan Kims brev have
indeholdt et forslag om et nummer to møde mellem de to, siden Trump på Twitter
også ‘svarede’: “Tak til formand Kim Jong Un for at holde dit ord og starte
processen med at sende de jordiske rester af vore ædle og elskede savnede og
faldne hjem! Også tak for dit flotte brev – jeg ser frem til at se dig snart!”
Under briefingen sagde Sanders som svar på et spørgsmål, at et andet møde er
“ikke er udelukket “.
Hvis det mulige møde er under FN’s generalforsamling til september,
som formentlig både Trump og Kim deltager i, kunne det potentielt involvere
andre lederes deltagelse, som f.eks. den sydkoreanske præsident Moon Jae-In.
Udenrigsminister Pompeo, der talte fra sit fly undervejs til et møde
med premierminister Mahathir i Malaysia, før de tager til Singapore for møderne
i ASEAN og ‘East Asian Summit’, sagde: ”Vi har stadig lang vej at gå”, med
henvisning til nordkoreansk overholdelse af FN’s resolutioner om atomvåben og
missiler. Men andre tegn på fremskridt omfattede den igangværende nedtagning af
en test-rampe for ballistiske missiler og forberedelser til at et amerikansk
team, der er ansvarlig for savnede (Missing in Action, MIA) i forbindelse med
Korea-krigen, kan tage til Nordkorea for at søge at finde flere jordiske rester
sammen med et nordkoreansk militærhold.
De ‘små’ nordkoreanske trin skal ses i lyset af, at Trumpadministrationen med overlæg ikke havde taget noget skridt i forhold til dette
punkt, bortset fra de personlige møder på højeste niveau. På møder mellem Nordog Sydkorea diskuteres muligheden af en erklæring, der formelt afslutter Koreakrigen, men hidtil uden amerikansk deltagelse eller godkendelse.
Nogle unavngivne “amerikanske embedsmænd” sagde ifølge Wall Street
Journal d. 3. august, at Rusland overtræder FN-sanktionerne pålagt Nordkorea ved
at øge antallet af Nordkoreanske arbejdere hos virksomheder i Rusland i stedet
for at mindske det.

