USA’s
og
Ruslands
udenrigsministre drøfter de
russisk-amerikanske
relationer,
Syrien
og
Koreahalvøen
19. juni, 2018 – USA’s udenrigsminister Mike Pompeo tog 18.
juni initiativ til en telefonsamtale med Ruslands
udenrigsminister Sergei Lavrov, iflg. udtalelser fra det
Russiske Udenrigsministerium og USA’s Udenrigsministerium. Ud
over spørgsmålene om Syrien og Nord- og Sydkorea, lød
udtalelsen fra USA’s Ministerium, »Lavrov og Pompeo drøftede
visse aspekter af de bilaterale relationer, inkl. køreplanen
for de politiske kontakter mellem Rusland og USA i den
nærmeste fremtid«.
Heather Nauert, talsperson for USA’s Udenrigsministerium,
sagde om samtalen, »Minister Pompeo understregede atter USA’s
forpligtelse over for våbenhvilearrangementet i det
sydvestlige Syrien, som blev godkendt af præsident Trump og
præsident Putin for et år siden«. Pompeo sagde, forsatte hun,
at »det var afgørende for Rusland og det syriske regime at
holde sig til disse arrangementer og sikre, at der ikke
forekommer nogen ensidig aktivitet i dette område«,
rapporterede TASS.
Det Russiske Udenrigsministeriums udtalelse lød: »Fokus for
forhandlingerne lå på en afgørelse i Syrien på baggrund af
FN’s Sikkerhedsråds resolution 2254, såvel som også
konsolideringen af bestræbelserne for at løse problemerne på
Koreahalvøen«.
Senere på dagen, da Pompeo, under sin tale for Detroit

Economic Club blev spurgt om Singapore-topmødet med Kim Jongun, rapporterede, at han, både på sine møder i Beijing efter
topmødet og under sine diskussioner med Lavrov samme morgen,
fandt, at Rusland og Kina »er begejstret over denne mulighed.
Det er trods alt deres baghave«, påpegede han. »At fjerne
truslen om spredning af atomvåben, truslen om atomvåben i
Nordkorea, er noget, de længe har erklæret, de ønskede, men
der var ingen motiverende kraft, der kunne drive det. Jeg er
sikker på, at vore interesser divergerer på visse områder dér,
men den centrale mulighed for fundamentalt at omforme den
måde, Nordkorea tænker om sig selv, og dets plads i
nationernes fællesskab, på – både Rusland og Kina er fuldt og
helt med om bord i vore bestræbelser.«

