USA’s
udenrigsminister
Tillerson
kræver
ny
fremgangsmåde
over
for
Nordkorea
28. april, 2017 – USA’s udenrigsminister Rex Tillerson kom i
dag, i en tale for FN’s Sikkerhedsråd, med et krav om en ny
fremgangsmåde over for Nordkorea, en fremgangsmåde, der øger
det diplomatiske og økonomiske pres på Pyongyang, men som
stadig tilbyder muligheden for en forbedring af
omstændighederne i Nordkorea.
»Det internationale samfund har for længe været reaktivt med
hensyn til Nordkorea. Den tid må nu være forbi«, sagde
Tillerson. »At undlade at handle nu med hensyn til det mest
presserende sikkerhedsspørgsmål i verden, kunne medføre
katastrofale konsekvenser.« Han fremførte, at, pga. Nordkoreas
fremskridt med sit atomvåbenprogram, er der ingen tid tilbage
til at handle i, og yderligere pres må derfor lægges på dem
nu.
»Vores mål er ikke regimeskifte. Det er heller ikke vores
ønske at true det nordkoreanske folk eller destabilisere det
asiatiske Stillehavsområde«, fortsatte Tillerson. Han
bemærkede, at USA i årenes løb har trukket sine egne atomvåben
ud af Koreahalvøen, og »Siden 1995 har USA ydet Nordkorea
bistand for $1,3 mia., og vi ser frem til at genoptage vore
bidrag, når Den Demokratiske Folkerepublik Korea først
begynder at nedtage sine atomvåben- og missilteknologiprogrammer. … Nordkorea må tage konkrete skridt til at
reducere den trussel, som dets ulovlige våbenprogram udgør for
USA og vore allierede, før vi kan begynde at overveje
forhandlinger.«

Tillerson krævede, at FN-medlemsstaterne udfører tre
handlinger, med start i dag. For det første, at FN’s
resolutioner vedr. Nordkoreas atomvåbenprogram fuldt ud
implementeres. For det andet, så kræver USA, at andre lande
nedgraderer eller suspenderer deres diplomatiske relationer
med Pyongyang, som en måde til at begrænse de resurser, som
regeringen kan få til sit atomvåbenprogram. For det tredje, så
må Nordkoreas finansielle isolation øges gennem yderligere
sanktioner, der er rettet mod organisationer og personer, der
støtter Nordkoreas atomvåbenprogram og andre våbenprogrammer.
Her er Kina særlig vigtig pga. den »eneståede« økonomiske
indflydelse, Kina har over Nordkorea, sagde Tillerson.
»USA og Kina har haft meget produktive udvekslinger om dette
spørgsmål, og vi ser frem til yderligere handlinger, der
bygger på, hvad Kina allerede har gjort«, sagde Tillerson.
Forud for sin tale for FN’s Sikkerhedsråd afviste Tillerson, i
et interview med NPR, regimeskifte som en mulighed og åbnede
en dør til nye veje i relationerne med Nordkorea. USA’s mål på
halvøen, sagde han, er en fuld og hel atomafrustning, og de er
USA’s eneste mål.
»Vi har ingen røde linjer«, sagde han. I øjeblikket drejer det
sig om målet, sagde han. »Hvis man lytter til nordkoreanerne
og regimet i Pyongyang, så er deres begrundelse for at have
atomvåben, at de mener, det er deres eneste vej til at sikre
deres regimes fortsatte eksistens. Det, vi håber at overbevise
dem om, er: I behøver ikke disse våben for at sikre jeres
regimes eksistens.« USA’s mål er meget klare, men det samme er
det, der ikke er USA’s mål. »Vi søger ikke regimeskifte; vi
søger ikke regimets kollaps; vi søger ikke en accelereret
genforening af halvøen«, sagde han. »Vi søger en atomvåbenfri
Koreahalvø – og igen, dette er ligeledes helt i
overensstemmelse med de mål, andre i området har.«
https://www.state.gov/secretary/remarks/2017/04/270544.htm
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