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 Премијер Јапана Јошихиде Суга изјавио је да жели да заврши причу на тему
територијалног спора са Русијом. Токио полаже право на острва Кунашир, Шикотан,
Итуруп и Хабомаи, сматрајући их својим „северним територијама“.

  

„Није потребно остављати питање северних територија будућим генерацијама, већ
окончати ово питање. Ми тежимо свеобухватном развоју јапанско-руских односа, кроз
размену мишљења на највишем нивоу са Русијом, укључујући потписивање мировног
споразума“, рекао је Суга током обраћања у парламенту.

  

Претходни премијер Јапана Шинзо Абе активно је развијао дијалог са Русијом и одржао
је 27 састанака са руским председником Владимиром Путином. У Сингапуру је 2018.
године заправо одступио од основне идеје Јапана, којом се захтева повратак четири
острва и пристао да преговара са Москвом на основу Заједничке совјетско-јапанске
декларације. У тој декларацији је било речи о само два острва ─ Хабомаи и Шикотан.

  

Премијер Суга је у септембру одржао састанак са Путином и према закључцима
састанка нови премијер наставља оно што је започео Абе.
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Односима Русије и Јапана недостаје мировни споразум. Међутим, као што су руски
званичници више пута приметили, у преговорима о условима овог споразума не говори
се о предаји острва Јапану.

  

СССР и Јапан су 1956. године потписали декларацију у којој се Москва сложила да
размотри такву могућност приликом закључивања мировног споразума. Совјетске власти
су се надале да ће на овај начин окончати питање, док је Јапан тај споразум сматрао
само делом решења проблема, не одустајући од полагања права на сва острва.
Преговори нису довели до решења. Став Москве је да су острва постала део СССР-а
након Другог светског рата и да се руски суверенитет над њима не доводи у питање.

  

(Спутник)
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