Reaktioner
på
Nordkoreas
missilaffyring:
Gennemfør
den
dobbelte
indefrysning
29. aug., 2017 – Nordkorea har affyret et missil over Japans
Hokkaido-ø kl. 5:57 lokal tid, hvilket udløste alarmsirener og
stærke trusler fra Japans premierminister Shinzo Abe,
præsident Donald Trump og europæiske ledere. I dag
responderede Rusland og Kina, og tidligere også Tyskland, ved
at foreslå, at USA og Sydkorea vedtager en »dobbelt
indefrysning« af militære tests og øvelser for at
afdramatisere faren for krig.
Tidligt her til morgen gennemførte Nordkorea sin fjerde
missiltest på fire dage, og denne gang, for første gang,
direkte over japansk territorium, Hokkaido-øen, idet Nordkorea
her trodsede FN’s resolutioner, der forbød landets
missiltests.
USA’s præsident Donald Trump sagde til ABC News: »Verden har
modtaget Nordkoreas seneste budskab højt og tydeligt: dette
regime har signaleret sin foragt for sine naboer, for alle
medlemmer af FN og for en minimumstandard for acceptabel,
international adfærd. Truende og destabiliserende handlinger
øger blot det nordkoreanske regimes isolation i området og
blandt alle verdens nationer. Alle muligheder er på bordet.«
Japans premierminister Shinzo Abe sagde, at Nordkoreas seneste
handling udgør en »hidtil uhørt trussel« mod Japan.
Nordkoreas ambassadør til FN i Genève, Han Tae-Song, sagde til
ABC.net, »Nu, hvor USA åbent har erklæret sine fjendtlige
intentioner mod den Demokratiske Folkerepublik Korea, ved at
gennemføre aggressive, fælles militærøvelser på trods af

gentagne advarsler … har mit land enhver grund til at
respondere med barske modforholdsregler for at udøve sin ret
til at forsvare sig.«
Den russiske viceforsvarsminister Sergei Ryabkov sagde, at i
en krig på Koreahalvøen, »ville en absolut ny realitet vokse
frem; tragedierne ville være utallige … jeg mener, vi skal
bekæmpe denne mulighed så stærkt, vi kan«, rapporterede
Sputnik i dag.
Ryabkov refererede til de fælles militærøvelser, som Amerika i
øjeblikket afholder sammen med Sydkorea (21.-31. aug.), Ulchi
Freedom
Guardian-aktiviteten,
der
involverede
computersimuleret krig. Ryabkov sagde, »Vi anser, at de fælles
øvelser, der fandt sted i dag, om end de var i en lettere
udgave sammenlignet med den oprindelige dagsorden, havde en
virkning mht. at provokere Pyongyang til at udføre endnu en
missilaffyring. Vi er meget bekymrede over den generelle
udvikling«, rapporterede Newsweek.
Ryabkov udtalte, at USA og Sydkorea bærer skylden for
Nordkoreas seneste missilaffyring over Japan, og at yderligere
sanktioner mod Nordkoreas regime ikke vil forbedre
situationen. Damien Sharkov rapporterer i Newsweek i dag, at,
i forventning om, at der følger mere af samme slags, sagde
Ryabkov til pressen, at USA’s handlinger skubbede regimet mod
flere tests; de standsede dem ikke. TASS rapporterede: »Hvis
vi skal gå ud fra, hvordan USA og andre vestlige lande har
handlet tidligere, så kan vi selvfølgelig forvente nye skridt
hen mod en stramning af sanktionerne, men det vil ikke løse
problemet. Det er nu klart for enhver, at sanktioner som
resurse til at øve indflydelse på Nordkorea, nu er udløbet«,
rapporterede Itar-Tass.
The Telegraph rapporterede den 15. aug., at »Nordkorea har
altid fordømt øvelserne som provokerende øvelser af en
invasion og har tidligere tilbudt et moratorium for yderligere
atom- og missiltests til gengæld for en aflysning af øvelserne

– en handel, der blev promoveret af Pyongyangs hovedallierede
Kina, men gentagent afvist af Washington og Seoul.«
»Tyskland forstår og støtter initiativet med ’dobbelt
indefrysning’ [Nordkorea stopper missilaffyringer; Sydkorea og
dets allierede stopper militærøvelser], og er villig til at
fortsætte med at arbejde med Beijing for at promovere en
fredelig afgørelse af Nordkorea-spørgsmålet«, sagde den tyske
udenrigsminister Sigmar Gabriel i en telefonsamtale med den
kinesiske udenrigsminister, Wang Yi, den 16. aug.

