INTERNASIONAL
KILAS
Rusia Tantang NATO
MOSKOW –– Rusia mendesak

Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) menimbang kembali
rencana yang baru terungkap
untuk membela tiga anggota
negara Laut Baltik terhadap serangan militer, dengan mengatakan aliansi tak lagi dibenarkan punya pandangan bahwa
Rusia sebagai agresor potensial. Dmitry Rogozin, utusan Rusia untuk NATO, pada Selasa
lalu menyatakan bakal mengangkat masalah ini dalam pertemuan Dewan NATO-Rusia di
Brussel. Dia mengatakan, meskipun ada bantahan dari pejabat NATO, rencana itu jelas ditujukan ke negerinya.
Rencana NATO itu berkode
Eagle Guardian, yang terkandung dalam kawat-kawat rahasia Amerika Serikat yang pekan ini dirilis oleh WikiLeaks.
Disebutkan bahwa aliansi diam-diam memutuskan pada Januari untuk mengembangkan
satu rencana pertahanan bagi
Polandia buat menjangkau Estonia, Latvia, dan Lituania,
yang berbatasan dengan Rusia.
Rogozin mencatat, sejak Januari, hubungan NATO dan Rusia membaik. Presiden Rusia
Dmitry Medvedev pun hadir di
konferensi tingkat tinggi aliansi
itu bulan lalu di Portugal. “Saya kira partner kami berkesempatan menimbang lagi keputusan-keputusan sebelumnya,
yang telah dipublikasikan dalam suatu bentuk spesifik, dan
bisa menyebabkan reaksi publik yang serius di negara kami,” katanya kepada Ria Novosti di Moskow. ● THE WALL STREET
JOURNAL | DWI A

Korea Utara Gelar
Latihan Perang
SEOUL –– Korea Utara kemarin

menembakkan artilerinya, yang
diduga sebagai bagian dari latihan perang, yang memicu keguncangan pasar di tengah ketegangan Semenanjung Korea.
Seorang pejabat militer Amerika Serikat memperingatkan
provokasi lanjutan dari Pyongyang. Militer Korea Selatan menyebutkan sejumlah peluru artileri tak dikenal dari Utara jatuh ke laut yang tengah disengketakan perbatasannya. Penembakan itu bagian dari latihan reguler. “Itu bukan hal yang
mencemaskan,” ujar seorang
pejabat Korea Selatan.
Pekan depan, mantan utusan
khusus Amerika ke Korea Utara, Bill Richardson, yang saat
ini Gubernur New Mexico, akan
bertemu dengan pejabat Korea
Utara di Pyongyang. Menurut
sumber Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Richardson tidak “mengirim satu pesan” dalam perjalanan pribadi
itu. ● REUTERS | DWI A
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19 NEGARA BOIKOT NOBEL
Cina larang keluarga dan
teman Liu hadiri resepsi
Hadiah Nobel di Oslo.
BEIJING –– Cina melakukan razia

keras terhadap suara berbeda pendapat menjelang pemberian Hadiah Nobel Perdamaian pekan ini
kepada pembangkang yang dipenjara, Liu Xiaobo. Caranya dengan
menebar jaring mencegah keluarga dan para teman Liu hadir di Oslo, Norwegia. Adapun istrinya, Liu
Xia, menjalani tahanan rumah.
Lu Yuegang, yang kehilangan
pekerjaan pada 2006 di China
Youth Daily seiring dengan pelarangan satu suplemen karena isinya dinilai provokatif, mengatakan istrinya tak boleh bepergian
ke Hong Kong, yang biasa dilakukan untuk keperluan bisnis. “Tak
ada yang memberikan alasan,”ujar
Lu kepada Reuters kemarin. “Ini
mungkin berkaitan dengan Liu.”
Di kawasan utara Cina, Mongolia
Dalam, polisi menangkap istri sa-

lah satu tahanan politik yang paling lama menjalani hukuman, Hada, menjelang pembebasannya pada Jumat besok—hari yang sama
dengan penganugerahan Nobel.
“Sejumlah acara sensitif secara
bersamaan berlangsung pada 10
Desember, termasuk Hadiah Nobel
untuk Liu, pembebasan Hada, dan
perayaan Hari Hak Asasi Manusia
Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah
membuat pemerintah Cina sangat
gugup,” ujar kelompok HAM, Enghebatu Togochog.
Pekan lalu polisi Cina menghadang seniman kondang, Ai Weiwei,
yang hendak terbang ke Korea Selatan, karena membahayakan keamanan. “Ini konyol. Hanya menunjukkan kepada dunia bahwa
Cina tak menghormati hukumnya
sendiri,”kata Ai.
Amnestiy International memperkirakan lebih dari 200 orang telah
dicekal pergi ke luar negeri, ditangkap, atau dikenai tahanan rumah
menjelang upacara. Penerima Hadiah Nobel Perdamaian, yang di-

umumkan Oktober lalu, Liu Xiaobo,
54 tahun, dihukum penjara 11 tahun
sejak Natal tahun lalu karena mengorganisasi sebuah petisi yang disebut Piagam 08, yang menyerukan
perluasan hak-hak politik di Cina.
Upacara pemberian besok akan
menjadi yang pertama kalinya bagi
pemenang atau wakilnya tidak secara resmi menghadiri malam gala
penganugerahan sejak Nazi Jerman melarang Carl von Ossietzky
hadir menerima Nobel pada 1935.
Komite penghargaan Norwegia
mengatakan dua pertiga dari mereka yang diundang bakal hadir.
Cina mengecam penghargaan buat
Liu sebagai hal “cabul”yang tidak
seharusnya diberikan kepada seorang penjahat. “Pemerintah tampaknya yakin Nobel Perdamaian
2010 adalah satu plot global melawan Cina,” ujar seorang diplomat
yang berbasis di Cina.
Sebanyak 19 negara dari 65 negara yang dikirimi undangan sejauh
ini telah menolak hadir.
● REUTERS | CNN | BBC | DWI ARJANTO

CINA MENGANCAM
Negara-negara yang diundang: 65
Semuanya memiliki kedutaan besar di
Norwegia.
Negara-negara yang memboikot
upacara: 19
Cina: Memperingatkan “konsekuensi-konsekuensi” kepada pemerintahan yang
mendukung upacara penganugerahan
Nobel.
Afganistan
Kolombia
Kuba
Mesir
Iran
Irak
Kazakstan
Maroko
Pakistan

Filipina
Rusia
Arab Saudi
Serbia
Sudan
Tunisia
Ukraina
Venezuela
Vietnam
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Hadiah Konfusius, Tandingan Nobel
BEIJING –– Cina menggelar
penghargaan sendiri sebagai jawaban atas Hadiah Nobel Perdamaian sehari sebelum resmi diberikan kepada pembangkang
Cina yang dipenjara, Liu
Xiaobo, lewat “Hadiah
Perdamaian Konfusius”
kepada mantan Wakil Presiden Taiwan Lien Chan.
Cina marah setelah Liu diganjar Hadiah Nobel pada
Oktober lalu, dengan menyebut itu adalah hal “cabul” yang diberikan kepada seorang yang dianggap
subversif dan penjahat.
Hadiah Konfusius,
mengambil nama filsuf Cina kuno, oleh Partai Komunis dikooptasi sebagai
miliknya, yang disarankan

dalam potongan opini di
tabloid populer Global
Times tiga pekan lalu. “Ini
semacam jawaban damai
atas Hadiah Nobel Perdamaian 2010... menjelaskan pandangan rakyat Cina atas perdamaian,” ujar
penyelenggara dalam sebuah e-mail kemarin.
Tak main-main, upacara
pemberiannya digelar di
Beijing hari ini, sehari sebelum secara resmi Liu
dianugerahi Hadiah Nobel
Perdamaian di Oslo
Lien Chan menang setelah menyingkirkan lima
kandidat lain. “Lien terpilih karena dia membangun jembatan perdamaian antara Taiwan dan (Cina) daratan.” ● REUTERS | DWI

