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Elena Koritšánska, moderátorka: "Severná Kórea pohrozila preventívnym jadrovým útokom proti Južnej
Kórei a Spojeným štátom. Tie totiž spúšťajú najväčšie spoločné manévre v histórii. Na cvičení by sa malo
zúčastniť vyše 300-tisíc Juhokórejčanov a približne 17-tisíc amerických vojakov."
Viliam Hauzer, redaktor: "Soul a Washington organizujú spoločné manévre každý rok. Tie aktuálne však
začínajú neobvykle v napätej atmosfére. KĽDR totiž začiatkom roka podnikla v poradí už štvrtý jadrový test,
a minulý mesiac odpálila raketu dlhého doletu. OSN navyše len minulý týždeň schválila rezolúciu
sprísňujúcu medzinárodné sankcie voči Pchjongjangu. Severokórejský vodca Kim Čong-un následne
nariadil pripraviť jadrové zbrane na možnosť okamžitého použitia. Dnes hrozí preventívnym útokom. Lucia
Húsenicová z Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Mateja Bela tvrdí, že agresívna rétorika
Kim Čong-una je v období americko-juhokórejských manévrov bežná."
Lucia Húsenicová, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB: "Severná Kórea
označuje vojenské cvičenie za takmer vyhlásenie vojny. Plus, keď k tomu pridáme, že Američania nasadili
svoje strategické bombardéry, a zároveň sa diskutuje o tom, že by rozmiestnili iný systém protivzdušnej
obrany, je možné, že sa objavia viaceré pomerne plamenné vyhlásenia zo strany Severnej Kórey."
Viliam Hauzer: "Útočná rétorika však zaznieva aj zo Soulu. Hovorca tamojšieho ministerstva obrany Mun
Sang-gin varuje, že Pchjongjang by sa mal mať na pozore."
Mun Sang-gin, hovorca ministerstva obrany Južnej Kórey: "Severná Kórea by mala prestať s unáhlenými
krokmi, ktoré vedú k jej sebadeštrukcii. Ak bude KĽDR ignorovať varovanie, a bude ďalej provokovať, naša
armáda odpovie tvrdo a nemilosrdne."
Viliam Hauzer: "Napriek týmto vyjadreniam ostáva podľa Lucie Húsenicovej, politika Soulu umiernená."
Lucia Húsenicová: "Súčasná administratíva juhokórejskej prezidentky stále naďalej nezmenila svoju
politiku voči Severnej Kórei, ktorá je postavená na budovaní dôvery."
Viliam Hauzer: "Dialóg bez zbraní požadujú aj stovky Juhokórejčanov, ktorí vyšli na protest proti
vojenským cvičeniam v oblasti do ulíc Soulu."

