Rusland og Kina forklarer,
Nordkorea vil ikke
afslutte sit atomvåbenprogram
så længe,
der består en trussel
3. maj, 2017 – En officiel repræsentant fra det Russiske
Udenrigsministerium sagde, Nordkorea aldrig vil opgive sit
atomvåbenprogram, så længe, de føler, der består en trussel
mod deres sikkerhed. »Det er indlysende, at Pyongyang ikke vil
opgive sine atomvåben, så længe det opfatter sig selv som
værende truet«, sagde Mikhael Ulyanov, direktør for
ministeriets afdeling for ikkespredning og våbenkontrol under
en tale for det første sammentræde i Forberedelseskomiteen for
2020 Undersøgelseskonferencen for Parterne i Traktaten for
Ikkespredning af Atomvåben. Hans bemærkninger blev i deres
helhed lagt ud af Udenrigsministeriet, og et link til
bemærkningerne blev udlagt på den Russiske Ambassade til den
Demokratiske Folkerepublik Koreas webside.
»Vi er ikke desto mindre overbevist om, at de eksisterende
spændinger på Koreahalvøen ikke kun er forårsaget af
Pyongyangs atom- og missilprogrammer, men også af en øget
militær aktivitet i det nordøstlige Asien, fra visse regionale
og især ikke-regionale staters side«, sagde han.
»Der er ikke et minut at spilde. I modsat fald kunne
konfrontationstankegangen blive overvældende dominerende«,
sagde han. »Rusland afviser DFK’s atomstatus. Vi accepterer
ikke atomtests, udført at Pyongyang, og deres trods af de
relevante resolutioner i FN’s Sikkerhedsråd.«
Kinas linje er meget lig Ruslands. Den officielle avis Peoples

Daily havde en lederartikel, der fremførte, at »de seneste
udviklinger på halvøen satte fokus på et bydende nødvendigt
behov for, at alle parter intensiverer deres bestræbelser for
at bringe de berørte parter til forhandlingsbordet. DFK bør
ikke være besat af en forkert vej med gentagne atomtests og
missilaffyringer, der har resulteret i sanktionsrunder.
Samtidig har Republikken Korea (Sydkorea) og USA nu bragt
yderligere ved til bålet med de optrappede spændinger, siden
de to allierede, der har opretholdt et egenmægtigt pres på
atomspørgsmålet på Koreahalvøen, afslørede en strategisk plan
for at knuse DFK.«
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