
Obama als de dood voor misverstand met Noord-Korea - 08/04/2013 

Een Amerikaanse test met een 
intercontinentale raket die dinsdag in 
Californië gepland was, gaat niet door. 
‘Een duidelijk teken dat zowel Obama 
als de Republikeinen een conflict met 
Noord-Korea absoluut willen 
vermijden', zegt professor Rik Coolsaet 
(UGent). 
 
‘De test wordt uitgesteld om elk 
misverstand of elke misrekening te 
vermijden. Dat is de verstandige en 
voorzichtige manier van handelen op dit 
moment.' Dat zei een hoge militaire 
functionaris, die anoniem wenste te 
blijven, dit weekend aan Amerikaanse 
media. Hij had het over een test met de 
Minute Man III, een intercontinentale ballistische raket die kernkoppen kan vervoeren. Die was al 
een hele tijd geleden gepland voor nu dinsdag, op de luchtmachtbasis Vandenberg in Santa Barbara 
(California). Maar op het laatste moment wordt de test dus minstens met een maand uitgesteld. 

De VS maakte gisteren dus één ding duidelijk: het doet niet mee aan een spelletje spierballen rollen 
tegen Noord-Korea. Terwijl Kim Jong-Un in een internetfilmpje als een cowboy met een pistool 
staat te zwaaien, doen de Amerikanen aan de andere kant van de Pacific net het omgekeerde. 

Bekijk hier het filmpje:  
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'Geen misverstand'  

‘De VS verdaagt die test om twee redenen', zegt Rik Coolsaet, professor Internationale Politiek aan 
de UGent. ‘Ten eerste vreest men dat de spanningen met Noord-Korea door een misverstand 
zouden escaleren. In een crisissituatie als deze zijn er heel snel misverstanden, die kunnen 
uitgroeien tot een spiraal die niemand controleert. Die test heeft op zich niets te maken met Noord-
Korea, dus wil de VS ook niet dat hij als een dreiging wordt geïnterpreteerd.' 

‘Ten tweede zijn ze in de States doodsbang om opnieuw in een internationaal conflict terecht te 
komen. Zowel Obama als de Republikeinen. De oorlogen in Afghanistan en Irak hebben de politici 
één zaak geleerd: hoe langer ze aanslepen, hoe meer de publieke opinie zich ervan afkeert. Het 
probleem met dergelijke conflicten is: je weet wel waar en wanneer je begint, maar niet wanneer 
het eindigt. Daarom wil niemand in Amerika betrokken worden in een nieuw conflict.' 

Niet dat men in de States bang hoeft te zijn van een rechtstreekse aanval vanuit Pyongyang. 
Volgens schattingen duurt het nog minstens vier jaar eer Noord-Korea intercontinentale 
kernraketten kan bouwen. Maar ondertussen bedreigt het wel buur Zuid-Korea. ‘Daar zitten nog 
altijd 28.000 Amerikaanse militairen gestationeerd', zegt Coolsaet. ‘Als er militairen worden 
gedood, worden de VS automatisch meegesleurd in een conflict. Dat wil Obama kost wat kost 
vermijden, vandaar de voorzichtigheid.' 

Bert Heyvaert
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