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Met een steeds drastischer handelsembargo in te stellen wil de VS Noord-Korea 

isoleren en een regeringswissel forceren.. De centrale bank van Noord-Korea  is niet 

onder het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en dat is een doorn in het oog van de 

VS.  En ondiep onder de bergen zijn meer soorten mineralen, ook goud, ijzer, koper, 

zink, magnesium, grafiet en kwarts, ter waarde van 6 à 10 triljoen 

 

*Zelfs commentators van gevestigde media zijn het erover eens dat de regering van Kim Jong-un eigenlijk 

geen oorlog wil, omdat het tamelijk zeker is dat dat hun ondergang zou betekenen. De Duitse politieke 

wetenschapper Dieter Ruloff zei op 4 september: “Kim Jong-un wil de erkenning van Amerika. Hij wil geen 

oorlog maar dat wereldmarkten opengaan. Hij wil bovendien de garantie dat Amerika geen regimewissel 

wil, dus niet zoals in Irak met Saddam Hoessein. Zij zouden samen een deal kunnen maken.” 

Maar Haley, de Amerikaanse VN-gezante, wees opnieuw het voorstel 

van “wederzijds bevriezen” onvoorwaardelijk af; dat was het voorstel 

van Rusland en China op 4 september. Hierbij moesten Amerika en 

Zuid-Korea hun grote militaire oefeningen stoppen en Noord-Korea zijn 

testen met atoomwapens en raketten.  

 

Nikki Haley, de Amerikaanse VN-gezante, aanziet de testen met 

atoomwapens en raketten als het 'bedelen om oorlog'. Wie heeft er de 

meeste testen met atoomwapens doorgevoerd? Ja, u vermoedt het al. In aansluiting ziet u in een 4 minuten - 

video, 2053 nucleaire explosies van 1945 tot 1998. Beoordeel zelf, wie er “bedelt om oorlog”.  
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*Vanaf de jaren ’50 voeren de VS ten aanzien van Noord-Korea een containment-

beleid (het land isoleren door economische sancties). Voorwaarde voor beëindiging 

van dit beleid is regime change. Wat weinig mensen zich zes decennia later 

realiseren, is dat het de Verenigde Staten waren die als eerste kernwapens 

introduceerden op het Koreaanse schiereiland. President Eisenhower koos er in 

1957 namelijk voor om kernwapens in Zuid-Korea te plaatsen, zodat hij een deel 

van de Amerikaanse troepen terug kon trekken. Het was ook een schending van de 

wapenstilstandsovereenkomst. 
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*De gevestigde media vermeldden op 4 juli 2017 dat Noord-Korea volgens eigen verklaringen voor de 

eerste keer met succes een intercontinentale raket getest zou hebben. Intercontinentale raketten, ook lange 

afstandraketten genoemd, zijn ballistische raketten, waarvan de reikwijdte 5500 km overschrijdt en tot 

15 000 km kan belopen. Ballistische raketten worden vanaf de grond afgevuurd op gronddoelen volgens een 

boogvormige baan. Deze intercontinentale raketten worden beschouwd als de belangrijkste dragers van 

kernkoppen.  

Het is bekend dat Noord-Korea al jaren werkt aan zulke raketten die ook Amerika 

kunnen bereiken, omdat het Amerika verdenkt van een vijandige politiek. Bv. in 

de stad Anchorage, in Alaska, 6000 km van Pjongjang, de hoofdstad van Noord-

Korea,  zou binnen de reikwijdte van intercontinentale raketten liggen. Zo werd 

de recente test in de eerste plaats gezien als een waarschuwingssignaal aan de 

regering in Washington. 
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*Korea staat technologisch nog niet ver genoeg om kernkoppen te maken die klein genoeg zijn om in één 

raket te stoppen, dus veel reden tot paniek is er nog niet (Bron >> ). 

Noord-Korea is niet van zin om eerst aan te vallen. Dat heeft Kim Jong-un 

vorig jaar nog duidelijk aangegeven in een congres van zijn partij (Bron >>). 

Zij willen in de mogelijkheid zijn zich te verdedigen. De VS zal ook niet vlug 

aanvallen. Ze willen wel Noord-Korea in een slecht daglicht plaatsen en verder 

economisch treffen.  

 

 

 

 

*Waarom wil de VS een regime change. De centrale bank van Noord-Korea  is 

niet onder het IMF en dat is een doorn in het oog van de VS.  En ondiep onder 

de bergen zijn meer soorten mineralen, ook goud, ijzer, koper, zink, magnesium, grafiet en kwarts, ter 

waarde van 6 à 10 triljoen. Zij hebben niet de infrastructuur om die te ontginnen (Bron 1 >> en bron 2>>). 
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