Opdatering om krisen over
Nordkorea:
Kina forbereder sig til krig
Kinesisk general kræver krigsberedskab
over krisen i Korea
16. februar 2016 – I en meget tankevækkende artikel i den
kinesiske udgave af Global Times, advarer general Wang Haiyan,
seniorrådgiver ved Kinesisk Selskab for International
Strategi, en tænketank, der ledes af Sun Jianguo, vicechef for
den Centrale Militærkommissions Fællesstab, om faren for en
krig på den Koreanske Halvø. General Wang advarer om, at, i
betragtning af denne eventualitet, må Kina være forberedt og
bør omgående tage forholdsregler i denne henseende, inklusive
at forøge troppestyrkerne på grænsen, så vel som også at
deployere en forøget flådetilstedeværelse i området. Kina bør
også overveje, hvordan det skal håndtere et eventuelt
radioaktivt nedfald, stammende fra en udveksling af atombomber
på halvøen, samt håndtere en situation, hvor nordkoreanske
soldater flygter fra krigsskuepladsen.
General Wang fremlægger situationen. På den ene side giver han
den nordkoreanske regerings handlinger skylden for krisen, med
den nordkoreanske regerings seneste atombombeprøvesprængning
og dens raketaffyring. Dette har givet Japan og USA et påskud
til at øge deres militære stilling på halvøen, som samtidig er
et yderligere skridt i deres forsøg på at inddæmme Kina, siger
han. Han kræver klar tale med det nordkoreanske lederskab for
at advare dem om, at ethvert forsøg på at gøre fremstød for en
militær konflikt vil gøre dem stor fortræd. Han siger også, at
det bør siges tydeligt, at Kina ikke er indstillet på at yde
de ofre, landet ydede under Koreakrigen, og han indikerede
således, at en krig, fremprovokeret af Nordkorea, ikke ville

blive støttet af Kina, der ville handle for at forsvare sine
egne, nationale interesser.
General Wang giver også udtryk for bekymring over de forøgede
militære deployeringer i området og over verserende rygter om,
at et angreb på Nordkorea måske er undervejs, ved månedens
afslutning. Han siger, at der bør udøves pres på »fornuftens
stemmer« i de vestlige lande for at forhindre dem i at begynde
en krig på halvøen. Han appellerer også til FN om ikke at yde
støtte til NOGEN SOM HELST nation, der har planer om at
indlede en krig på halvøen, og at indkalde til en
genetablering af Sekspartsforhandlingerne. Han appellerer til
Rusland, som medlem af FN’s Sikkerhedsråd, om også at spille
sin rolle i at effektuere dette.
General Wang gentager opfordringen til USA fra tidligere på
ugen fra Fu Ying, viceminister i Udenrigsministeriet, om, at
USA må gøre mere på det diplomatiske plan for at bringe
spørgsmålet om Nordkorea tilbage til forhandlingsbordet,
inklusive en villighed til at påbegynde forhandlinger om en
permanent fredsaftale med Nordkorea.

Sydkoreas præsident Park kapitulerer
yderligere til Obamas krigsplaner
16. februar 2016 – Den sydkoreanske præsident Park Geun Hye,
der har forladt sin tidligere, forsigtige balancegang mellem
USA på den ene hånd og Kina og Rusland på den anden, har nu
yderligere undermineret Sydkorea ved åbenlyst at true med
regimeskift i Nordkorea – Obamas og hans ligesindede
neokonservatives drøm om at levere gnisten til en krig med
Kina. Park befinder sig i et humør for selvdestruktion over
Nordkoreas prøvesprængning af en hybridbrintbombe i januar og
en succesfuld lancering ud i rummet i denne måned, som Obama,
i et nyt udtryk for teknologisk apartheid, fejlagtigt kalder
en ballistisk missiltest.

Udover at gå med til opstilling af THAAD-missiler i sit land –
en alvorlig, strategisk trussel mod Kina og Rusland – lukkede
hun også ned for den i fællesskab udviklede Kaesong
industripark i Nordkorea i sidste uge, der nedlukkede 124
sydkoreanske selskaber, og som rammer den sydkoreanske økonomi
på et farligt tidspunkt, med kollapsende handel og
investering.
I dag holdt hun i parlamentet en tale, der blev udsendt over
nationalt fjernsyn, og hvor hun forsvarede sin beslutning om
at nedlukke Kaesong, imod stærk opposition fra
oppositionspartiet og fra kræfter i sit eget parti, og Park
sagde, iflg. Korean Herald: »Fra nu af vil regeringen
gennemføre en række magtfulde og effektive forholdsregler for
at få det nordkoreanske regime til at indse, at udvikling af
atomvåben ikke vil sikre overlevelse, men kun fremme systemets
ødelæggelse.« At referere til »regimeskift« på denne måde har
været tabu i Seoul, eftersom planer om regimeskift netop udgør
Nordkoreas
retfærdiggørelse
atomvåbenkapacitet.
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Park er tydeligvis bekymret for, at hendes handlinger skal
splitte hendes land, og siger, »At pege sværdspidsen tilbage
på os og splitte os er noget, der ikke må finde sted«, iflg.
AP.
Situationens farlighed blev også demonstreret i mandags, da
Nationalforsamlingens formand, fra Parks regeringsparti,
åbenlyst krævede, at Sydkorea skulle udvikle atomvåben.
Parlamentsmedlem Won Yoo-chul sagde: »I betragtning af
Nordkoreas atomvåben- og missilkapaciteter, må vi tænke over
vores egen overlevelsesstrategi og modforholdsregler, der
inkluderer fredelige [sic] atomvåben- og missilprogrammer til
brug for vores selvforsvar.«

Kolossal stor deployering af amerikanske,
strategiske styrker til Sydkorea
16. februar 2016 – Yonhap rapporterer i dag, at USA vil sende
fire F-22 Raptor stealth kampfly til Sydkorea, iflg.
officielle forsvarsfolk, der beskriver flyet som »et
amerikansk, strategisk hovedvåben«. Pentagon udsendte et B-25
bombefly
til
Sydkorea
kort
efter
Nordkoreas
atomvåbenprøvesprængning i sidste måned. For nylig ankom
angrebs-ubåden USS North Carolina til Sydkorea til fælles
træning, og det atombevæbnede hangarskib USS John C. Stennis
skal efter planen tilslutte sig de årlige, fælles sydkoreanskamerikanske forsvarsøvelser, der begynder i marts måned.
I mellemtiden gentog det Sydkoreanske Forsvarsministerium, at
det ville prioritere »militær effektivitet« ved valg af
lokalitet for opstillingen af det amerikanske THAADmissilforsvarsbatteri,
sagde
Yonhap.
THAAD
X-Band
radarsystemet vil give USA radardækning over næsten hele Kina
og en stor del af det russiske Fjernøsten, sammen med THAAD
missilkapaciteten, der tilsigter at ødelægge Kinas
gengældelses-angrebsstyrke.
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Kommunistiske Partis officielle avis Global Times i dag, med
overskriften, »Kina må forberede sig på det værste på den
Koreanske Halvø«, advarer om, at USA’s politik i Nord- og
Sydkorea i høj grad øger chancen for krig. Med en påpegning af
den massive opbygning af luftvåben- og flådekampstyrker i
Sydkorea, og planerne om at opstille THAAD-missiler der,
advarer lederartiklen: »Hvis Washington og Seoul overskrider
den 38. nordlige breddegrad (der efter Anden Verdenskrig
opdelte i Nord- og Sydkorea, –red.) og skrider til omfattende

militær handling, bør de tage risikoen for Kinas militære
intervention med i betragtning. Vi støtter denne analyse.«
Artiklen kommer kun en dag efter en artikel i den samme avis,
Global Times, hvor general Wang Haiyan krævede krigsberedskab
som respons til den eskalerende Koreakrise, og dagens leder
bemærker skiftet i tone og handling hos den sydkoreanske
præsident Park Geun-Hye, inklusive hendes advarsel fra i går
til Nordkorea om, at en fortsættelse af deres atomvåbenprogram
vil føre til »regimets sammenbrud«. Artiklen siger: »Ud fra
det store perspektiv om det asiatiske Stillehavsområde er
fraværet af en løsning på den nordkoreanske atomvåbenkrise
resultatet af USA’s planer om at kontrollere det Nordøstlige
Asien og blande sig i Kinas opkomst … Hvis en krig finder
sted, vil den offentlige, kinesiske mening støtte landets
handlinger i betragtning af, hvordan Kinas sikkerhed er
truet.«
I en anden lederartikel, der blev udgivet i går, fordømmer
Global Times Nordkoreas »hensynsløse træk«, men advarer
dernæst Seoul: »Når THAAD-systemet først er opstillet i
Sydkorea, vil det kinesiske samfund være nødt til at støtte
Folkets Befrielseshær i at respondere via en stærk, militær
deployering i nordøst. I så tilfælde kunne Sydkorea forvandles
til et særdeles følsomt område i spillet om militære
deployeringer mellem Kina og USA. Det vil få det Blå Hus
(officiel residens for det sydkoreanske statsoverhoved, -red.)
til yderligere at miste sin nationale uafhængighed og blive en
skakbrik i spillet mellem stormagter.«
Kina har gentagne gange advaret Filippinerne på en lignende
måde med, at det at agere skakbrik for Obama kunne forvandle
deres land til murbrokker, når USA aktiverer Prompt Global
Strike-doktrinen imod Kina.

Foto: Sydkoreas præsident Park Guen-Hye og USA’s præsident

Barack Obama på vej ud af det Blå Hus. Foto fra april 2014.

