Tidligere
amerikansk
forsvarsminister
William
Perry:
»Hvordan man laver en aftale
med Nordkorea«
17. april, 2017 – I en artikel i Politico fra 15. april,
fremsætter William Perry, tidligere forsvarsminister under
Bill Clinton, det argument, at den aktuelle krise på den
Koreanske Halvø, alt imens den befinder sig på et ekstremt
farligt tidspunkt, måske også befinder sig på det bedste
tidspunkt for en løsning. Han fremfører, at den succesrige
aftale i 1994 (den Generelle Rammeaftale) for, at Nordkorea
skulle stoppe sit atomvåbenprogram og lukke sit plutoniumproducerende atomkraftværk til gengæld for et ikke-plutoniumproducerende atomkraftværk, fungerede meget fint, indtil Bush
og Cheney kom ind og saboterede det. Resultatet: Nordkorea
fortsatte med at bygge atomvåben og har nu mellem 10 og 20.
Men, skriver Perry, »Faren består ikke i, som nogle tror, at
Nordkorea vil gøre alvor af sin buldren og faktisk lancere et
atomart overraskelsesangreb. Alt imens det nordkoreanske
lederskab er ondt og undertiden hensynsløst, så er det ikke
sindssygt eller suicidalt … Det ved, at, hvis det lancerer et
atomangreb, ville det amerikanske svar bringe død til
lederskabet og ødelæggelse til dets land.«
Men Nordkorea er nu bekymret for, at Trump rent faktisk vil
angribe, lige som Clinton-administrationen alvorligt
overvejede at angribe atomfaciliteten i Nordkorea. Der er
derfor presserende nødvendigt, siger han, at Trump kommer med
det samme tilbud, som Perry og Clinton tilbød, om at gå videre
end til den Generelle Rammeaftale: etabler normale relationer

med Nordkorea, hvor man opgiver »regimeskifte« og trusler om
militær
aktion,
til
gengæld
for
at
afslutte
atomvåbenprogrammet. Det faktum, at Kina generelt er enig, er
endnu en faktor for at handle nu (og, burde han have tilføjet,
også med Rusland).
Han konkluderer: »Det store spørgsmål er: Er vi fornuftige nok
til at gribe denne chance? Det kunne trods alt være den
sidste, vi har.«
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