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Udtalelse:

VI LYKØNSKER DDF KOREA MED SATELLITOPSENDELSEN
Den Demokratiske Folkerepublik Korea opsendte i går fra Sohae Rumcentret i
Nordpyonganprovinsen med succes jordobservationssatellitten Kwangmyongsong-4. Den kom efter
ca. 10 minutter vellykket i kredsløb om jorden i 494,6 km højde. Opsendelsen af denne satellit er
den fjerde i rækken og en videreudvikling af Kwangmyongsong-satellittypen, der senest blev
opsendt i december 2012.
Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea lykønsker hermed DDF
Korea og dets folk og ledelse med denne teknologiske og videnskabelige landvinding, som
satellitopsendelsen med fredelige formål er udtryk for. DDF Korea har brug for denne teknologiske
og videnskabelige udvikling for at komme videre med den økonomiske opbygning til gavn for
forbedring af befolkningens levestand og landets uafhængige økonomi.
Fra stormagterne og den vestlige verdens ledere har lydt alt fra skarpe fordømmelser, straffepolitik,
gengældelsestrusler og yderligere sanktioner til bekymringer. Forventeligt påstår USA og dets
allierede, at der er tale om et ballistisk missil og ikke en satellitopsendelse. Også den danske
regering ved udenrigsminister Kristian Jensen følger her trop med USA og kalder
satellitopsendelsen en trussel mod verdensfreden, og han truer med ”vidtrækkende konsekvenser.”
Vi finder fordømmelsen af DDF Korea for værende helt uberettiget. I valget mellem at tro på DDF
Korea eller USA, der formelt stadig er i krig med DDF Korea, vælger vi at tro på DDF Koreas
forklaring. Fakta er, at DDF Korea ikke overtræder nogen international lov ved opsendelse af en
jordsatellit i rummet. Det har alle nationer ret til, og alle DDF Koreas nabolande benytter sig
således af denne ret uden påtale. DDF Korea skal således naturligvis ikke søge om godkendelse hos
hverken USA, FN’s Sikkerhedsråd, EU, NATO eller andre. Og DDF Korea overtræder heller ikke,
som påstået, FN’s Sikkerhedsrådsresolutioner om forbud mod opsendelse af ballistiske missiler.
Der er ikke tale om et militært missil, men en ubevæbnet satellitopsendelse.
Som tidligere opfordrer vi de vestlige ledere - inklusiv den danske regering - til at slå
automatpiloten fra, når det gælder fordømmelser af og fordomme om DDF Korea, og i stedet
acceptere, at landet har de samme rettigheder som alle andre suveræne stater. De vestlige ledere bør
i stedet for fordømmelse, trusler og straffepolitik komme DDF Korea i møde på lige fod ad
dialogens vej. En sådan dialogens vej vil samtidig kunne bidrage væsentligt til en generel
nedrustning på Koreahalvøen og forsoning og samarbejde mellem Nord og Syd i Korea.
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