USA’s
udenrigsminister
Tillerson om Nordkorea og
Afghanistan
27. aug., 2017 – USA’s udenrigsminister Rex Tillerson optrådte
på Fox News Sunday i dag. Forespurgt om Nordkorea sagde
Tillerson: »Vores regering må være forberedt. Vi har holdt to
møder i regeringen om dette.« Om den Demokratiske Republik
Koreas leder Kim Jong-un sagde Tillerson: »Han fortsætter med
at understrege sine pointer. Vi vil fortsætte vores fredelige
kampagne for at lægge pres, og arbejde sammen med Kina, og med
allierede, for at se, om vi kan bringe regimet i Pyongyang til
forhandlingsbordet med udsigten til at påbegynde en dialog om
en anden fremtid for Koreahalvøen, og for Nordkorea.«
Om Afghanistan: »Vi ønsker at lade Taliban vide, at vi ikke
går nogen steder, og at de ikke vil vinde militært. Vi vinder
måske ikke, men det gør I heller ikke.« For øjeblikket er
budskabet, sagde Tillerson, »Ingen tidslinje eller deadlines.
Vores tålmodighed er ikke ubegrænset, men der er ingen
vilkårlige deadlines.«
»Men vi vil udslette ISIS. Det er vores mål at nægte nogen
terrororganisation noget som helst territorium, fra hvilket de
kan arrangere angreb. Præsidenten har været klar: Vi vil
besejre ISIS. Vi afsluttede deres kalifat i Irak og i Syrien.
Vores indsats er global.«
Som svar på vært Wallaces spørgsmål om »globalister vs.
Amerika-først-ister«
i
Trump-administrationen,
sagde
Tillerson, »Jeg tror ikke, der er nogen modsætning dér.«
Tillerson afviste spørgsmål om Trump og Charlottesville og
sagde blot, at Udenrigsministeriet havde gjort amerikanske
værdier meget klart over for alle andre nationer.

Den 27. aug. vil Alice Wells, den amerikanske topembedsmand,
der fører tilsyn med det sydasiatiske diplomati, besøge
Islamabad for at følge op på præsident Trumps advarsel til
Pakistan. Wells er fungerende viceudenrigsminister for Syd- og
Centralasien; hun taler flere asiatiske sprog flydende, inkl.
Pakistans officielle sprog, urdu; og hun vil mødes med en
række regeringsfolk under sit besøg. Hun bliver den første
regeringsrepræsentant på højt niveau til at besøge Pakistan
siden Trumps tale i sidste uge, hvor han gav den hidtil mest
ligefremme advarsel til Pakistan, som nogen amerikansk
præsident har givet: at landet har meget at tabe ved fortsat
at huse terrorister. Dette er Wells’ andet besøg til Islamabad
i denne måned. Wells er også fungerende særlige repræsentant
for Afghanistan og Pakistan.

