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Udtalelse:

Det atomvåbenbevæbnede hangarskib USS George Washington til krigsøvelse i Korea

STOP KRIGSMANØVRE-VANVIDDET I KOREA
Venskabsforeningen Danmark – Den Demokratiske Folkerepublik Korea udtrykker hermed den
dybeste bekymring over de fortsatte omfattende krigsøvelser i Sydkorea vendt imod DDF Korea i
nord. Siden midten af februar har store militære styrker ledet af USA’s overkommando afholdt
farlige og provokerende krigsøvelser i Sydkorea og farvandene omkring. Først den såkaldte Foal
Eagle Fælles Krigsøvelse og nu den såkaldte Key Resolve, der er planlagt til at løbe til april. Ud
over tropper fra USA og Sydkorea deltager også militære enheder fra Danmark, Storbritannien,
Canada, Australien og Colombia. I øvelsen deltager bl.a. det atomvåbenbevæbnede hangarskibet
George Washington samt et stort antal F-22 Stealth Fighter og B-52 strategiske bombefly, der er
udtryk for absolut optrapning i forhold til tidligere øvelser.
Krigsøvelserne afholdes tæt på DMZ-zonen til DDF Korea med stor fare for at eventuelle fejl og
misfortolkninger kan udløse en ny Koreakrig.
Krigsøvelserne har til formål at øve militært angreb og invasion i DDF Korea, samt at lægge et
militært pres på landet. Krigsøvelserne opfattes af DDF Korea som en aggressiv provokation imod
landet og dets befolkning, og er på alle måder medvirkende til at forværre spændingen og krigsfaren
på den koreanske halvø.
Derfor kræver Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea, at den vanvittige og farlige Key Resolve
krigsøvelse vendt imod DDF Korea omgående afblæses. Den har været i gang alt for længe og kun
dag for dag forøget spændingen og konfrontationen i Korea til det yderste.
Vejen til fred og forsoning i Korea går ikke gennem krigsøvelser, oprustning, blokade, sanktioner
og dæmonisering, men gennem genoptagelse af dialog i Korea.
Vi opfordrer derfor den danske regering til at indstille dansk deltagelse i Key Resolve i Sydkorea,
og til at ophøre med blindt at følge USA’s Koreapolitik. I stedet opfordres regeringen til
internationalt at bakke op om en Koreapolitik byggende på indsigt, fredelig dialog mellem parterne
i Koreakonflikten samt indgåelse af en fredsaftale til afløsning af den 60 år gamle våbenhvileaftale,
der blev indgået efter afslutningen af den blodige Koreakrig i 1953.
Med venlig hilsen
Anders Kristensen / Ulrich L. Larsen

