Nordkorea lancerer endnu et
missil;
Rusland og Kina kræver en
omfattende løsning
4. juli, 2017 – Nordkorea har lanceret endnu et missil i dag,
og iflg. det Japanske Forsvarsministerium faldt det ned i den
japanske eksklusive økonomiske zone. I en erklæring sagde
Ministeriet: »Detaljerne er ved at blive analyseret; det
ballistiske missil nåede imidlertid tilsyneladende op over en
højde på 2.500 km og fløj omkring 900 km i 40 minutter, før
det landede i det Japanske Hav i vort lands eksklusive
økonomiske zone.«
Præsident Donald Trump tweetede som respons til lanceringen:
»Nordkorea har netop lanceret endnu et missil. Har denne fyr
[Nordkoreas leder Kim Jong-un] intet bedre at bruge sit liv
til? Svært at tro på, at Sydkorea og Japan vil finde sig i det
her ret meget længere. Måske vil Kina lægge stort pres på
Nordkorea og stoppe dette nonsens én gang for alle!«
Spørgsmålet om Korea blev adresseret af både den russiske
præsident Vladimir Putin og den kinesiske præsident Xi Jinping
under deres topmøde i Moskva, hvor de to ledere aftalte at
fortsætte deres eget initiativ for en fredelig afgørelse af
atomvåbenspørgsmålet i Nordkorea. Putin sagde: »Blandt vore
fælles udenrigspolitiske prioriteringer er en omfattende
løsning af problemerne på den Koreanske Halvø med en interesse
i at sikre varig fred og stabilitet i Nordøstasien. Vi har
aftalt at promovere vort fælles initiativ, baseret på den
russiske gradvise plan for en afgørelse i Korea og kinesiske
ideer om samtidigt at fryse Nordkoreas atomvåbenaktiviteter og
USA’s og Nordkoreas storstilede militære øvelser.«

Putins erklæring blev efterfulgt
viceudenrigsminister Sergei Ryabkovs
forsigtig respons.

af den russiske
opfordring til en

»Vi er alarmeret og bekymret, og vi følger udviklingerne i
Nordøstasien med temmelig stor ængstelse«, sagde han. »Det
vigtigste nu er ikke at gå for vidt med en respons. De, der
har en ansvarlig fremgangsmåde over for opgaven med at sikre
fred, bør forstå, at, at bruge denne hændelse som påskud for
at udløse en ny spiral af modforholdsregler, der uundgåeligt
vil føre til gengældelsesskridt, er et prøvet og afprøvet
spor, der ikke føre nogen vegne hen.« Han fortsatte, »det
eneste alternativ er stabilisering i form af handlinger«.
Idet han gjorde opmærksom på det faktum, at Nordkoreas
missilprøveaffyringer ikke overholder FN’s Sikkerhedsråds
resolutioner, sagde han: »Rusland stemte for disse
resolutioner og kan ikke stå passivt på sidelinjerne af disse
udviklinger. Status quo må genvindes, og så bør
deeskaleringsprocessen begynde, en skridt-for-skridt bevægelse
hen imod det øjeblik, hvor en dialog kan lanceres. Det er
bundlinjen af Ruslands forslag.«
»Nordkoreas missilaffyringer er endnu en påmindelse om, at der
ikke findes andre muligheder«, konkluderede han.

