Kim
Jong-un
genåbner
kommunikationslinje
til
Sydkorea
3. jan., 2018 – Pyongyang har genåbnet kommunikationskanalerne
mellem Syd og Nord. Ifølge en rapport her til morgen i Korea
Herald, ringede Nord til Syd gennem Panmunjomvåbenstilstandcentret kl. 3:30 p.m. lokal tid, i dag. Ifølge
Ministeriet for Genforening varede opkaldet 20 minutter, under
hvilken periode de to siders kommunikationsofficerer tjekkede
for mulige fejl i den inter-koreanske forbindelse.
Nordkorea brød sin tavshed tidligere på dagen, da Ri Son-kwon,
chef for Nordkoreas afdeling, der håndterer inter-koreanske
anliggender,
annoncerede
planen
om
at
genoptage
forbindelseslinjen kl. 3:00 p.m. (Nordkorea er 30 minutter bag
efter Sydkorea). Ri sagde, at Kim hilser velkommen præsident
Moon Jae-ins ordrer, som han udstedte på et regeringsmøde
tirsdag, om at iværksætte forberedelser til Nordkoreas
deltagelse i Vinterolympiaden og sagde, at Kim understregede,
at en forbedring af de inter-koreanske relationer var op til
regeringerne for de to Korea’er, en hentydning til Pyongyangs
bekymringer over amerikansk involvering.
Genåbningen af telefonlinjen blev hilst velkommen i Seoul.
»En genoprettelse af kommunikationer er signifikant. Det
vurderes, at [inter-koreanske kommunikationer] er ved at
antage en struktur, der vil gøre kommunikation mulig på
ethvert tidspunkt«, sagde Yoon Young-chan, seniorpressesekretær for præsidenten. Han sagde endvidere, »jeg
mener, det signalerer en bevægelse hen imod et miljø, hvor
kommunikation vil være mulig til alle tider«.
Sydkoreas udenrigsminister Kang Kyung-wha talte i telefon med
den amerikanske udenrigsminister Rex Tillerson i dag og

forklarede Seouls standpunkt mht. åbningen mod Nord.
Nikki Haley, John Boltons protege, der nu er USA’s FNambassadør, dummede sig typisk, da hun blev spurgt om åbningen
af forhandlinger mellem de to Korea’er: »Vi vil ikke tage
nogen forhandlinger seriøst, hvis de ikke gør noget for at
udelukke alle atomvåben i Nordkorea … Nordkorea kan tale med
hvem, de vil, men USA vil ikke anerkende det eller acceptere
det, før de indvilger i at udelukke de atomvåben, de har.«
Foto: Nordkoreas leder Kim Jong-un holder sin nytårstale.

