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reºedintele american
Donald Trump ºi liderul
nord-coreean Kim
Jong-un au programatã
astãzi, în Singapore, o
întâlnire la nivel înalt,
cei doi oficiali având în
plan sã discute, în princi-
pal, despre denucleariza-

rea peninsulei coreene ºi mecanismele
de menþinere a pãcii. Reuniunea este
planificatã sã aibã loc la hotelul Capel-
la din insula Sentosa.

Ambii preºedinþi au sosit în Singa-
pore duminicã.

Ieri, presa de stat nord-coreeanã a
anunþat cã Phenianul vrea sã stabileas-
cã “o nouã relaþie” cu SUA, mani-
festând astfel o schimbare majorã de
ton dupã ani de animozitãþi.

ªi Donald Trump ºi-a exprimat op-
timismul în aºteptarea acestui moment
considerat istoric. Trump sperã cã pri-
mul summit SUA-Coreea de Nord va

declanºa un proces de pace care va cul-
mina cu renunþarea Phenianului la
înarmarea nuclearã.

Phenianul nu a promis niciodatã, în
mod clar, cã are ca obiectiv dezarma-
rea, însã agenþia de presã KCNA din
Coreea de Nord a relatat, potrivit Reu-
ters, cã cei doi lideri vor discuta despre
“un mecanism permanent ºi durabil de
menþinere a pãcii” ºi “denuclearizare”
în peninsula coreeanã. Presa strãinã su-
bliniazã cã nu poate fi anticipatã atitu-
dinea liderului comunist în aceastã pro-
blemã, chiar dacã, în trecut, Kim
Jong-un declara cã este hotãrât sã-ºi de-
nuclearizeze þara într-o anumitã formã.

Agenda discuþiilor celor doi lideri
nu a fost fãcutã publicã, însã presa in-
ternaþionalã considerã cã un alt subiect
important al summit-ului îl vor repre-
zenta sancþiunile împotriva Coreei de
Nord, care sunt, de asemenea, legate
de denuclearizare. Recent, Donald
Trump s-a angajat sã elimine sancþiu-

nile economice impuse Coreei de
Nord, însã, în acelaºi timp, a pregãtit
sancþiuni suplimentare, care vor fi
aplicate dacã negocierile cu Phenianul
vor eºua.

Scenariile analiºtilor aratã cã, în si-
tuaþia în care va renunþa mãcar parþial la
programul nuclear, liderul nord-coreean
ar putea sã cearã avantaje economice
imediate, precum reluarea cooperãrii
cu Coreea de Sud, inclusiv relansarea
Complexului Industrial Kaesong.

Trump ºi-a exprimat disponibilita-
tea sã ajute la reconstruirea economiei
nord-coreene, dacã Phenianul îºi va
distruge armele nucleare. Acesta a
menþionat: “Îi vom garanta securitatea
(n.r. lui Kim Jong-un) . Va fi în sigu-
ranþã, va fi fericit, þara sa va fi bogatã,
foarte prosperã”.

Conform presei internaþionale, este
puþin probabil ca oficialul american ºi cel
de la Phenian sã abordeze, în discuþiile de
astãzi, aspecte legate de drepturile omu-

lui (peste 100.000 de bãrbaþi, femei ºi co-
pii sunt închiºi în lagãrele pentru prizo-
nieri politici din Coreea de Nord).

În schimb, specialiºtii anticipeazã
cã rãzboiul din Coreea ar putea fi pe
agenda summitului ºi este posibil sã
asistãm la un tratat de pace între Coreea
de Nord ºi Coreea de Sud.

Ieri, diplomaþii din delegaþiile Sta-
telor Unite ºi Coreei de Nord s-au
întâlnit pentru pregãtirea unui docu-
ment care ar putea fi susþinut de cei doi
lideri.

Reuniunea vine dupã decenii de ten-
siuni majore în Peninsula Coreeanã le-
gate de programul nuclear al Phenianu-
lui ºi dupã câteva luni în care Trump ºi
Kims-au ameninþat ºi insultat reciproc.

Conform estimãrilor specialiºtilor,
dacã lucrurile se vor desfãºura fãrã
probleme, oficialul de la Phenian va
deveni primul lider nord-coreean invi-
tat la Casa Albã, fiind posibil chiar ca
ambii preºedinþi, alãturi de omologul

lor sud-coreean, Moon Jae-in, sã fie
recompensaþi cu Premiul Nobel pentru
Pace. Însã, unele scenarii prevãd cã
este posibil ºi ca summitul sã se
termine fãrã rezultate importante.

Presa strãinã atrage atenþia cã “nu
putem avea prea mare încredere” în li-
derul nord-coreean, care urmãreºte
doar supravieþuirea regimului sãu, res-
pectiv sã-ºi salveze economia.

Donald Trump a fost întrebat, zilele
trecute, cât timp îi va lua ca sã înþelea-
gã dacã preºedintele nord-coreean este
serios în negocieri, iar oficialul de la
Casa Albã a spus: “Voi ºti din primul

minut, în funcþie de ce voi simþi”.
Conform propriilor declaraþii,

Trump se simte pregãtit pentru întâlni-
rea cu Kim. Dat fiind cã ambii lideri au
un comportament imprevizibil, reuniu-
nea este aºteptatã sã dureze de la câteva
minute pânã la zece ore sau chiar douã
zile. Dacã se va finaliza cu succes, reu-
niunea de astãzi poate fi prima dintr-o se-
rie de negocieri SUA - Coreea de Nord.

Autoritãþile din Singapore au luat
mãsuri stricte de securitate în zona
hotelului de lux de pe Insula Sentosa
din Singapore, unde va avea loc sum-
mitul. (A.V.)
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Summit istoric Donald Trump - Kim Jong-un

Summitul SUA-Coreea de Nord va marca începutul unui “lung proces”, conform
preºedintelui Coreei de Sud, Moon Jae-in, citat de presa din þara sa. Acesta a de-
clarat: “Relaþia ostilã adânc înrãdãcinatã ºi problema programului nuclear nord-
coreean nu pot fi rezolvate printr-o singurã acþiune, într-o întrevedere dintre lideri.
Chiar ºi dupã ce va începe dialogul între cei doi, vom avea nevoie de un proces
lung, care ar putea dura un an, doi, chiar mai mult pentru rezolvarea completã a
problemelor”.
Liderul sud-coreean a menþionat cã “are aºteptãri ºi speranþe cã summitul va fi
un succes”.

Cronologia
reuniunii

R
euniunea programatã astãzi între Donald Trump ºi Kim Jong-un are loc în
Singapore datoritã neutralitãþii relative ºi a securitãþii pe care o oferã acest
oraº-stat. Singapore este una dintre puþinele þãri care încã gãzduieºte o
ambasadã nord-coreeanã, iar multe dintre afacerile regimului Kim au fost

fãcute aici, potrivit presei strãine.
În Singapore, care are o relaþie puternicã cu SUA, sunt interzise adunãrile pu-

blice fãrã aprobarea poliþiei, ceea ce limiteazã posibilele proteste împotriva lui
Kim sau Trump.

Reuniunea, anunþatã pentru prima oarã de Casa Albã în 8 martie 2018, vine
dupã ce, în urmã cu numai douã sãptãmâni, Trump anulase summitul, întrucât,
spunea atunci, “este nepotrivit, la acest moment”.

Oficialul american a explicat cã a luat decizia anulãrii reuniunii “pe fondul fu-
riei extraordinare ºi al ostilitãþii deschise” din declaraþiile regimului din Coreea
de Nord.

Acesta din urmã a ameninþat, în 24 mai, anterior anunþului lui Trump, cã va
anula summitul planificat din cauza unor exerciþii militare derulate în comun de
Statele Unite ºi Coreea de Sud.

O zi mai târziu dupã ce a anunþat anularea reuniunii, Trump s-a rãzgândit, ca
rãspuns la un mesaj al lui Kim, care a spus cã încã este dispus sã se întâlneascã cu
liderul american ºi sã discute despre denuclearizare “în orice moment”.

În 30 mai, generalul nord-coreean Kim Yong-chol s-a deplasat la New York,
unde s-a întâlnit cu secretarul de stat american Mike Pompeo. Negocierile dintre

ce doi au continuat ºi în ziua urmãtoare,
iar ulterior Pompeo a anunþat cã pãrþile
au fãcut progrese remarcabile.

La 1 iunie, Trump a informat cã sum-
mitul va avea loc conform programãrii
iniþiale, în 12 iunie.

În perioada scursã de atunci, au mai
existat îndoieli privind întâlnirea celor
doi, mai ales în contextul în care avoca-
tul lui Trump, Rudolph Giuliani, fost
primar al New York-ului, a declarat cã,
dupã ce Trump a decis sã anuleze sum-
mit-ul, “Kim a revenit în patru labe ºi a
cerºit” reprogramarea întâlnirii.

Singapore a fãcut pregãtiri minuþio-
ase pentru gãzduirea summitului, iar
potrivit prim-ministrului Lee Hsien
Loong, evenimentul va costa 20 de mi-
lioane de dolari singaporezi (15 milioa-
ne de dolari SUA), din care jumãtate
pentru mãsurile de securitate, scrie Wi-
kipedia.

Amintim cã, în anul 1945, Coreea a
fost împãrþitã, iar rãzboiul coreean din
anii 1950-1953 s-a încheiat cu un armis-
tiþiu, nu cu o înþelegere de pace. Aurmat
un conflict continuu, sporadic, iar trupe-
le americane au rãmas în Sud.

Începând cu anii 1990, preocuparea
internaþionalã a crescut cu privire la pro-

gramul de înarmare nuclearã din Coreea de Nord. În 2002, preºedintele american
George W. Bush a clasat Coreea de Nord în “Axa Rãului” ºi a decis sã impunã
sancþiuni Phenianului.

Escaladarea programului nuclear al Coreei de Nord s-a produs în special sub
preºedinþia lui Kim Jong-un, care a devenit lider în decembrie 2011, dupã ce a de-
cedat tatãl sãu.

Administraþia americanã condusã de Barack Obama a avut o politicã de “rãb-
dare strategicã” faþã de negocierile cu nordul peninsulei, iar Donald Trump, care
a fost ales preºedintele SUAîn 2016, a manifestat opoziþie faþã de aceastã politicã
a predecesoruluii sãu. Dar, deºi se exprimã dur faþã de regimul nord-coreean,
Trump este deschis spre dialog.

Amintim cã în aprilie 2018 a avut loc summitul inter-coreean, când liderul din
Nord, Kim Jong-un, ºi cel din Sud, Moon Jae-in, s-au întâlnit la frontiera militari-
zatã care separã cele douã Corei. Kim Jong-un a fost primul lider nord-coreean
care a trecut aceastã linie de demarcaþie.

A.V.
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