
Уједињени Арапски Емирати: Нема више виза за раднике из Северне Кореје; повући ћемо и Амбасадора из Пјонгјанга
четвртак, 12 октобар 2017 21:01

Уједињени Арапски Емирати (УАЕ) данас су саопштили да ће престати да издају визе
радницима из Северне Кореје, чиме су се придружили земљама Персијског залива које
настоје да спрече Пјонгјанг да избегава санкције и зарађује у иностранству.

  

  

У данашњем саопштењу Министарства спољних послова УАЕ нису поменуте стотине
севернокорејских радника ангажованих у тој земљи, а наведено је да ће грађанима
Северне Кореје бити онемогућено да отварају нове компаније у тој земљи која је чврст
савезник САД.

  

УАЕ "се надају јединственом глобалном фронту против нуклеарног и ракетног програма
Северне Кореје", наводи се у саопштењу и додаје да ће УАЕ повући свог амбасадора на
нерезидентној основи у Северној Кореји.
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САД врше притисак на своје савезнике да прекину економске везе са Пјонгјангом после
његових проба нуклеарног оружја и лансирања интерконтиненталних балистичких
ракета изнад Јапана.

  

Извештај УН за 2015. годину наговестио је да више од 50.000 Севернокореанаца на раду
у иностранству доноси Пјонгјангу између 1,2 милијарде и 2,3 милијарде долара годишње.
Неке друге процене говоре да је реч о стотинама милиона долара.

  

Новац који севернокорејски радници у земљама Персијског залива враћају својој влади
помаже Пјонгјангу у избегавању међународних санкција, наводе званичници. Они
месечно зарађују око 1.000 долара, од чега половину узима влада Северне Кореје, док
300 долара иде менаџерима компаније, што значи да раднику остане 200 долара.

  

Северна Кореја је власник три корејска ресторана у УАЕ, два у Дубаију и једног у Абу
Дабију, а процене су да Пјонгјанг широм света има 130 ресторана, наводе званичници.

  

Кувајт је прошлог месеца објавио да ће протерати севернокорејског амбасадора и
ограничити издавање виза грађанима Северне Кореје. Амбасада Северне Кореје у
Кувајту једино је дипломатско представништво те земље у земљама Персијског залива.

  

Катар је саопштио да је у тој земљи "мање од 1.000" Севернокореанаца и да њихове
визе неће бити обнављане. Према званичницима Кувајта, у тој земљи их је у августу било
6.064, а радника из Северне Кореје има и у Оману.

  

(Бета)
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