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 Јапански премијер Фумио Кишида рекао је да се земља суочава са најтежим
безбедносним окружењем у региону од краја Ддругог светског рата и обећао да ће
развијати војску према недавно усвојеној безбедносној стратегији за наредних пет
година и касније.

  

Он је такође рекао да ће настојати да преокрене брзи пад стопе наталитета да би
земља могла да одржи националну снагу.

  

Кишидина влада је у децембру усвојила кључне безбедносне и одбрамбене реформе,
укључујући и оне о капацитетима за контранапад што је одступање од послератног
принципа земље да само следи политику самоодбране.
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Јапан наводи да је садашње распоредјивање ракетних пресретача недовољно да га
одбрани од брзог напредовања у наоружању у Кини и Северној Кореји.

  

У говору о политици владе на почетку овогодишњег заседања парламента Кишида је
рекао да приоритет треба дати активној дипломатији али да је за то потребна
„одбрамбена снага да је подржи“.

  

Он је рекао да је нова јапанска безбедносна стратегија заснована на „реалистичној
симулацији“, док се земља суочава са „најоштријим и најкомплекснијим безбедносним
окружењем од Другог светског рата, и питања да ли може да заштити животе људи у
хитној ситуацији“.

  

Циљ нове стратегије је да се контролишу све веће кинеске територијалне амбиције, али
то је такође осетљиво питање за многе земље у Азији које су биле жртве јапанске ратне
агресије.

  

Кишида је рекао да је то „драстични заокрет“ у јапанској безбедносној политици али да и
даље остаје у оквирима пацифистичког устава земље и медјународног права.

  

Рекао је да се неће мењати јапански безбедносни принципи против нуклеарног оружја,
за самодбрану и мирољубива политика земље.

  

Кишида је током овог месеца обишао пет земаља, укјучујући САД, да објасни нови
одбрамбени план Јапана и да даље развије војне везе са својим савезником САД.

  

Јапан планира да безмало удвостручи свој буџет за одбрану у наредних пет година, на
332 миијарде долара, као и да појача капацитете у сајбер простору и обавештајној
сфери. Део тог буџета ће морати могуће да буде финансиран из повећања пореза и
Кишида се већ суочава са критикама опозиционих посланика, па чак и чланова његове
владајуће странке.
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Јапан се такође суочава са критичним питањем смањеног броја становништва.

  

„Не можемо више губити време на политикама за децу и за подршку деци. Морамо
установити економско друштво где су деца на првом месту и преокренути стопу
наталитета“, рекао је он.

  

Број становника у Јапану, сада је 125 милиона, опада последњих 14 година и
пројектовано је да ће пасти на 86,7 милиона до 2060. године. Смањење броја становника
и старење становништва имају огромне последице за привреду и националну
безбедност.

  

Кишида је обећао да ће подстаћи финансијску помоћ за породице са децом, укључујући
више стипендија за школовање и да ће припремити план до јуна.

  

(Бета-АП)
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