-

ATLANTSAMMENSLUTNINGEN - Atlant Brief

Nordkoreas
nukleare våben Nok er nok?
Den 15. september i år blev der affyret et nordkoreansk
missil over Japan. Missilet landede øst for det japanske
fastland. Dette missil var det seneste i en lang række
Nordkoreanske missiltests i 2017. Disse tests bekymrer
særligt stater i Asien og USA, men bør også bekymre
danskerne, da Nordkoreas missiler om få år vil kunne nå
store dele af Europa.
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Den 15. september i år blev der affyret et nordkoreansk missil over
Japan. Missilet landede øst for det japanske fastland.[1] Dette missil var
det seneste i en lang række Nordkoreanske missiltests i 2017. Disse test
bekymrer særligt folk i Asien og USA, men bør også bekymre danskerne,
da Nordkoreas missiler om få år vil kunne nå store dele af Europa.
I juli blev der foretaget en missiltest, hvor Nordkorea affyrede et
interkontinentalt ballistisk missil som fløj cirka 1.000 km og endte i
havet vest for Japan. Dette var anden gang indenfor en måned, at
Nordkorea havde testet et missil.[2] Efterfølgende, den 29. august, blev
der foretaget endnu en missiltest, hvor et missil fløj over det nordlige
Japan.[3]

Foto: Reuters
[1] http://www.telegraph.co.uk/news/2017/09/14/north-korea-filesanother-ballistic-missile-japan-residents/
[2] http://politiken.dk/udland/art6048733/Japan-Nordkorea-affyrerraket-ind-i-japansk-farvand
[3] https://www.theguardian.com/world/2017/aug/28/north-koreafires-missile-japan
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Nordkoreas
nukleare våben - nok
er nok?
Den 3. september steg spændingerne igen, da Nordkorea detonerede,
hvad de betegnede som en succesfuld underjordisk prøvesprængning af
en brintbombe.[1] Dette udløste, at et jordskælv blev målt af både Kinas
og USAs jordskælvcenter indenfor nærområdet, hvor Nordkorea også
tidligere har foretaget atomprøvesprængninger.[2]
Nordkorea har altid ment, at de har ret til at udvikle og teste nukleare
våben, på trods af de mange FN resolutioner der forbyder det. I 2012
erklærede Nordkorea sig for en atomvåbenstat. I USA er der en frygt for,
at Nordkorea er på vej mod en krig, og de seneste missiltests og den
seneste prøvesprængning ses som endnu en provokation mod Sydkorea
og USA.[3] USAs FN ambassadør, Nikki Haley, har udtalt at ”nok er nok”,
og at diplomatiske løsninger snart ikke findes længere.[4]
Dette korte Atlant Brief vil gennemgå de forskellige staters positioner
vedrørende Nordkoreas atomvåben.

Foto: Nikki Haley udtaler "nok er nok" i FN (AP)

Foto: EPA
[1] http://www.bbc.com/news/world-asia-41139445
[2] http://jyllandsposten.dk/international/asien/ECE8346757/nordkorea-harproevespraengt-en-brintbombe/
[3] https://www.theguardian.com/world/2017/sep/04/north-koreanikki-haley-sanctions-nuclear-test-begging-for-war
[4] https://www.theguardian.com/world/2017/sep/04/north-koreanikki-haley-sanctions-nuclear-test-begging-for-war
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Nordkoreas position

Nordkorea har valgt at satse på nukleare våben som en afskrækkelse
imod angreb fra fjendtlige stater. Pyongyang mener, at Irak og Libyen
blev angrebet i henholdsvis 2003 og 2011, fordi de ikke havde en
nuklearbaseret afskrækkelse.[1] Nordkoreas frygt for et angreb er steget
siden Den Kolde Krigs afslutning. Nordkorea og Kina har et ”særligt
forhold”, men har på trods af dette en opfattelse af en manglende
sikkerhedsgaranti efter Den Kolde Krig. Set fra Nordkoreas side, er man
omringet af større stater, der ikke nødvendigvis vil Nordkorea det godt.
Regimet ser med bekymring på bl.a. Kina, Rusland og særligt USA og dets
allierede,Sydkorea og Japan. Nordkorea argumenterer, at de udvikler
atomvåben for, at de kan modstå amerikansk aggression.[2]
Anskaffelse af en nuklear afskrækkelseskapacitet kan på længere sigt
ændre Nordkoreas økonomi. Man mener, at man ved at anskaffe sig en
nuklear afskrækkelseskapacitet ikke behøver at øge forsvarsbudgettet,
og at man derved kan koncentrere sig om økonomisk udvikling og
forbedring af levestandarden.[3] Der er således et meget klart og
rationelt argument i Nordkorea for at anskaffe sig nukleare våben.

Foto: Reuters

[1] http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2016/DOJ2016_1-22_web.pdf , s. 22.
[2] https://www.reuters.com/article/us-northkorea-missilessystem/china-agrees-more-u-n-actions-needed-against-north-koreaafter-nuclear-test-idUSKCN1BI07P
[3] http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2016/DOJ2016_1-22_web.pdf , p. 21
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USA's, Sydkoreas og
Japans positioner og
bekymringer
Nordkorea ønsker at skabe en afskrækkelsesstrategi, så regimet kan
overleve. Denne strategi kommer først til at være fuldt implementeret
efter år 2020. Dette var konklusionen i en rapport fra US- Korea Institute
ved Johns Hopkins School of Advanced International Studies (SAIS)
allerede i 2015. Der er dog en bekymring for, at Nordkorea også vil
udvikle en begrænset førsteanvendelsesstrategi som afskrækkelse imod
et angreb med konventionelle styrker.[1]
Der er endnu ikke konsensus om, hvorvidt Nordkorea har kunnet
”miniaturisere”, eller formindske, et nukleart sprænghoved til et
ballistisk missil, men Japans forsvarsministerium mener, at sådan en
udvikling er sandsynlig.[2] Argumentet er, at det i løbet af 1960’erne
lykkedes for hovedparten af de nuværende atommagter at gøre dette, så
det burde i teorien også kunne lade sig gøre for Nordkorea.[3]

Foto: Reuters

[1] Wit, J.S. og Sun, Y.A., ’North Korea’s Nuclear Futures: Technology and
Strategy’ (2015),
(https://www.uskoreainstitute.org/research/collections/specialreports/page/2/) s.29.
[2] http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2016/DOJ2016_1-22_web.pdf
[3]
http://www.popularmechanics.com/military/weapons/news/a26158/nor
th-korea-nuclear-weapons-program/
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USA's,
Sydkoreas og
Japans
positioner og
bekymringer

Den vestlige bekymring overfor det Nordkoreanske
missilprogram kan opsummeres i følgende punkter:
Nordkoreas Hwasong-14 missil har en teoretisk
rækkevidde på ca. 9,000 km og kan potentielt bruges
til at angribe USAs vestlige delstater, dele af Europa
samt Asien. Dette forudsætter, at Nordkorea får løst
nogle tekniske udfordringer.[1] Det estimeres, at det
vil tage Nordkorea tre eller fire år, inden missilerne
bliver 100% funktionsdygtige, ifølge en anden
rapport fra SAIS.[2]
Der er muligvis ikke mange teknologiske udfordringer
tilbage for Pyongyang, hvis Nordkorea kan nøjes med
en sprængkraft i form af et miniaturiseret
sprænghoved med et atomudbytte på cirka 10-20
kiloton (kt). Til sammenligning var USAs ’Fat Man’, der
blev kastet over Nagasaki i 1945, cirka 21kt.[3]
På lang sigt er der bekymringer for, at Nordkorea
begynder at sælge sin voksende atomteknologi til
andre lande – eller ikke-statslige aktører – for at
begrænse fattigdommen der eksisterer i Nordkorea,
og således beskytte regimets position.

Billede: US-Korea Institute, SAIS

[1]
https://www.theguardian.com/world/2017/aug/08/northkorea-nuclear-miniaturised-warhead-advancedconsiderably-japan
[2]
Carlin, R. og Jervis, R., ’Nuclear North Korea: How Will it
behave?’ (2015),
(https://www.uskoreainstitute.org/research/specialreports/nknec_rcarlin_rjervis/)
[3]
http://www.popularmechanics.com/military/weapons/ne
ws/a26158/north-korea-nuclear-weapons-program/
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USA's,
Sydkoreas og
Japans
positioner og
bekymringer

Japan er ligeledes i stigende grad bekymret for de
aggressive udtalelser der kommer fra Pyongyang, og at
der samtidtigt bliver affyret missiler hen over japansk
territorium.[1] Tokyo er bekymret for at japanske
statsborgere bliver sårede af raketdele som falder til
jorden under disse missiltests.[2] Japans
forsarsministerium er foruroliget over, at det
nordkoreanske regime på mellemlang sigt vil kunne true
Japan med nukleare, kemiske eller biologiske våben, når
de nordkoreanske missiler får en højere træfsikkerhed.[3]
Japan ønsker dog fortsat ikke at anskaffe sig kernevåben
på japansk jord til at benytte som afskrækkelse, ifølge
Japans udenrigsminister, Taro Kono.[4] Indtil videre nøjes
Japan med et baillistisk missilforsvar bl.a. med Aegisdestroyere, Patriot PAC3 og overvejer anskaffelse af enten
THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) eller Aegisashore som landbaseret system.[5]

Foto: Den japanske Aegis-destroyer, "Kirishima", affyrer et
missil under øvelse i 2010 (Kyodo).
[1] https://www.reuters.com/article/us-northkoreamissiles/north-korea-threatens-to-sink-japan-reduce-u-sto-ashes-and-darkness-idUSKCN1BP0F3
[2]
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/09/15/national
/north-korea-launches-missile-hokkaido/#.Wbuav8gjHIU
[3]
http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2016/DOJ20
16_1-2-2_web.pdf , s.23.
[4]
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/09/08/national
/no-need-review-three-non-nuclear-principles-konosays/#.WbvcvMgjHIU
[5] https://www.reuters.com/article/us-japan-northkoreamissiles/japan-favors-aegis-ashore-over-thaad-to-boostmissile-defense-sources-idUSKBN18909T
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USA's, Sydkoreas og
Japans positioner og
bekymringer
Endnu en betragtning er, at de seneste missiltests og
prøvesprængninger markerer et punkt, hvor USAs såkaldte strategiske
tålmodighed overfor Nordkorea ikke længere er en gyldig strategi.
Kritikere i USA mener, at endnu en runde af diplomatisk dialog vil, af
Nordkorea, anses som en belønning for deres strategi. Dette bygger på
analyser af Bush-administrationens forhandlinger der ikke stoppede
Nordkorea i at udvikle atomvåben.[1]
Nordkorea ønsker en genforening af de to stater. Det frygtes i dele af
Sydkorea og i USA, at Nordkorea kunne overveje en militær invasion af
Sydkorea. I den forbindelse kan man forestille sig en nordkoreansk
trussel om brug af nukleare våben eller direkte brug heraf. En
nordkoreansk anvendelse af atomvåben vil i første omgang være
begrænset til Den Koreanske Halvø og muligvis Japan.[2]
Det mest bekymrende for Sydkorea, såvel som USA, er at man ikke har
kunnet forudse hastigheden af den Nordkoreanske udvikling af nukleare
kapaciteter. Nordkoreanerne har i dag et sted imellem 30 og 60 nukleare
sprænghoveder, men efterretningskilder er meget usikre på tallene.[3]

Foto: Getty

[1] https://www.theguardian.com/world/2017/sep/04/returndiplomacy-six-party-talks-north-korea-few-takers
[2] Wit, J.S. og Sun, Y.A., ’North Korea’s Nuclear Futures: Technology and
Strategy’ (2015),
(https://www.uskoreainstitute.org/research/collections/specialreports/page/2/) s.29.
[3] http://www.politico.com/magazine/story/2017/08/26/north-koreanuclear-tests-shock-experts-215533
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Kinas position

Kina mener, at USA's og Sydkoreas mål er at udskifte regimet i Nordkorea eller genforene Nordkorea med
Sydkorea.[1] Dette vil Kina helst undgå. I Kina er man bekymret for, om et øget pres på Nordkorea kan få staten
til at kollapse. Dette vil have en indvirkning på Kina bl.a. i form af stigende flygtningestrømme. I modsætning
hertil mister Kina ikke meget, når Nordkorea bliver stærkere, men Kina ønsker naturligvis ikke at have en
atomkrig i sit østlige grænseområde.
Kina opfordrer alle parter til at vende tilbage til det diplomatiske bord.[2] Dette er en linje, som Kina selv har
valgt i bl.a. FN. Kina har indgået i de løbende forhandlinger i FN og støttet op om de forholdsvis hårde
sanktioner mod Nordkorea under forudsætning af, at disse sanktioner ikke nedbryder Nordkorea. Derfor
godkendte Kina de seneste sanktioner i FN, efter at man havde taget olieembargoen af bordet. Amerikanerne
forsøger at få Kina, Nordkoreas mest indflydelsesrige allierede, til at presse Pyongyang til at opgive deres
atomprogram eller indføre stærkere sanktioner mod Nordkorea.
En kilde til kinesisk irritation er Sydkoreas ballistiske missilforsvar. Den sydkoreanske præsident godkendte 4.
september 2017, at flere THAAD missilforsvarsenheder skulle installeres for at kunne nedskyde ethvert
missilangreb fra Nordkorea. Sydkorea havde tidligere udskudt installationen af de resterende enheder af
hensyn til miljøet.[3] Kinas bekymring er, at THAADs radar system AN/TPY-2 kan overvåge en del af Kinas
luftrum og Kinas egne ballistiske missilaffyringer.[4]

Billede: The Hankyoreh

[1] http://www.chicagotribune.com/news/opinion/commentary/ct-china-north-korea-nuclear-20170706story.html
[2] http://www.chicagotribune.com/news/opinion/commentary/ct-china-north-korea-nuclear-20170706story.html
[3] https://www.reuters.com/article/us-northkorea-missiles-thaad/south-korea-to-announce-approval-ofenvironment-report-for-thaad-deployment-on-monday-official-idUSKCN1BF03L
[4] http://thediplomat.com/2017/08/china-hits-back-at-south-koreas-thaad-deployment-following-northkoreas-latest-icbm-test/
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Konklusion
Selv hvis Nordkorea ikke kan anvende sine atomvåben, er et militært
indgreb fra enten USA og Sydkorea blevet meget lidt sandsynligt, og i
hvert behæftet med risiko for store civile tab.
Den militære virkelighed er, at en militær løsning medfører store og
uoverskuelige konsekvenser. Der bor ca. 10 millioner sydkoreanere i
Sydkoreas hovedstad, Seoul, som kan blive angrebet af Nordkoreansk
artilleri og konventionelle styrker, hvis det kom til krig – altså helt uden
brug af nukleare våben. Dette vil give et katastrofalt højt civilt tabstal for
Sydkorea. Et tabstal der i tilfælde af brug af nordkoreanske nukleare
våben ville stige til et helt uacceptabelt niveau.
Grundet Nordkoreas politiske isolation efter slutningen af Den Kolde
Krig, kombineret med deres interne problemer, er det usandsynligt, at
Pyongyang opgiver sit atomvåbenprogram for en amerikansk
sikkerhedsgaranti eller økonomisk bistand. Hvis Nordkoreas
atomteknologi kan blive solgt til andre lande, betyder det at Nordkorea
kan være mindre afhængig af Kina og immun over for FN’s sanktioner.[1]
Det kan derfor kort opsummeres, at den nukleare afskrækkelse er
lykkedes for Nordkorea.

Billede: Rækkevidde og koncentration af Nordkoreas artilleri
(Stratfor)Foto: AP
[1] http://jyllandsposten.dk/international/asien/ECE9839870/nordkoreas-atomvaabenkan-i-vaerste-fald-blive-en-eksportvare/
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Konklusion

Det er sandsynligt, at Sydkorea og USA bliver nødt til at
anerkende et atombevæbnet Nordkorea og begynde på en
ny dialog på et senere tidspunkt. Alternativet er krig med
Nordkorea, hvilket kan risikere inddragelse af både Japan,
Kina og muligvis flere stater. Man må dog ikke udelukke
krig som en reel risiko.
Fra et europæisk perspektiv er det bekymrende, at en
underudviklet stat med en svag økonomi har kunnet
udvikle nukleare våben. Hvem bliver den næste, og
hvordan skal vi modstå andre stater eller ikke-statslige
aktører med nukleare våben?
Meget positivt må det noteres, at FN har fået en vigtig
rolle i forbindelse med Nordkoreakrisen. Her har USA
fornyet brugen af FN's sikkerhedsråd, og såvel Rusland
som Kina deltager i sanktionerne i skrivende stund.
"Nok er nok" – kom nok for sent. USA, Sydkorea og resten
af Vesten vågnede alt for sent. I Europa må vi erkende, at
Nordkorea om få år vil kunne nå Europa med
interkontinentale ballistiske missiler (ICBM). Der er en
trussel, der bør tages alvorligt. Det kræver en indsats på
BMD-området som lige nu nedprioriteres. Vi bør have
kapaciteter i form af radarer, der kan opdage et angreb,
command og control-systemer (C2) og de relevante
missiler til at nedskyde indkomne missiler. Ellers kan vi
blive udsat for en nuklear afpresning.

Foto: Et THAAD missil affyres under test i Alaska, USA, d.
11. juli 2017 (Missile Defense Agency, US Department of
Defense)
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