
PARIS(IM) - Ribuan guru 
di Prancis pada menggelar aksi 
mogok secara massal. Pemer-
intah dinilai gagal mengadopsi 
kebijakan yang berhubungan 
bagi sekolah dalam mengelola 
pandemi Covid-19. Kegagalan 
itu terutama dalam melindungi 
siswa dan staf  sekolah dari 
infeksi Covid-19 ketika kelas 
tatap muka dimulai.

“Kami telah mencapai 
tahapan rasa putus asa, lelah, 
dan marah sehingga kami 
tidak punya pilihan lagi selain 
menggelar mogok untuk men-
girimkan pesan kuat kepada 
pemerintah,” kata Elisabeth 
Allain-Moreno, sekretaris jen-
deral serikat guru SE-UNSA, 
Kamis (14/2).

Sekolah-sekolah di Paris 
dan sekitarnya menampilkan 
pemandangan beragam pada 

Kamis pagi. Sejumlah sekolah 
tutup total akibat para guru 
mogok. Sebagian lagi belajar 
separuhnya dan sejumlah lain-
nya tetap belajar seperti biasa. 
Beberapa sekolah bahkan buka 
hanya untuk anak-anak dari 
para pekerja medis.

Mirlene Pouvin, seorang 
ibu yang putranya bersekolah 
di sekolah menengah atas, 
mengatakan, sejumlah guru 
di sekolah itu ikut mogok. 
Namun, Pouvin mengaku 
bersimpati kepada para guru.

“Saya bisa memahami mer-
eka karena protokol (kesehat-
an--Red) mustahil diberlaku-
kan baik di sekolah maupun di 
rumah sakit. Saya tidak marah 
kepada mereka,” kata Pouvin.

Serikat guru memperki-
rakan, banyak sekolah di-
tutup. Alasannya, sebagian 
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SEOUL(IM) - Korea Utara 
(Korut) mengecam pemerintahan 
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe 
Biden karena menjatuhkan sanksi 
baru terhadap negara itu atas uji 
coba rudal terbarunya. Korut pun 
memperingatkan tindakan yang 
lebih kuat dan lebih eksplisit jika 
Washington mempertahankan 
“sikap konfrontatif ”.

Dalam sebuah pernyataan 
yang dilaporkan kantor berita 
resmi KCNA, seorang juru bicara 
Kementerian Luar Negeri Korut 
yang tidak disebutkan namanya 
membela peluncuran rudal hiper-
sonik baru-baru ini sebagai latihan 
pertahanan diri yang benar. 

Juru bicara itu mengatakan 
sanksi baru itu menggarisbawahi 
niat AS yang bermusuhan yang 
bertujuan untuk “mengisolasi dan 
mencekik” Korut meskipun Wash-
ington berulang kali menyerukan 
Pyongyang untuk melanjutkan 
diplomasi yang terhenti karena keti-
daksepakatan tentang pencabutan 
sanksi dan langkah-langkah perlu-
cutan senjata nuklir.Juru bicara itu 
menuduh AS mempertahankan 
sikap “seperti gangster.” 

I a  meng a t akan  bahwa 
pengembangan rudal baru Korut 
adalah bagian dari upayanya untuk 
memodernisasi militernya. Ia juga 
mengatakan bahwa Pyongyang 
tidak menargetkan negara ter-
tentu atau mengancam keamanan 
tetangganya. “Namun demikian, 
AS sengaja meningkatkan situasi 
bahkan dengan aktivasi sanksi 
independen, tidak puas dengan 
merujuk aktivitas DPRK yang 
adil ke Dewan Keamanan PBB,” 
kata juru bicara itu, menggunakan 
singkatan nama resmi Korut, Re-
publik Demokratik Rakyat Korea. 

“Ini menunjukkan bahwa 
meskipun pemerintah AS saat 
ini sedang menyuarakan tentang 
diplomasi dan dialog, ia masih 
asyik dengan kebijakannya un-
tuk mengisolasi dan mencekik 
DPRK,” imbuhnya. 

“Jika AS mengadopsi sikap 
konfrontatif  seperti itu, DPRK akan 
dipaksa untuk mengambil reaksi yang 
lebih kuat dan pasti terhadapnya,” 
kata juru bicara itu seperti dilansir 
dari AP, Jumat (14/1).

Pemerintahan Biden pada 
hari Rabu (12/2) menjatuhkan 
sanksi pada lima warga Korut atas 
peran mereka dalam memperoleh 
peralatan dan teknologi untuk 
program rudal sebagai tangga-
pannya terhadap uji coba rudal 
terbaru Pyongyang minggu ini.

Tidak hanya itu, AS juga 

akan mengusahakan sanksi baru 
yang akan dijatuhkan oleh PBB. 
Pengumuman oleh Departemen 
Keuangan AS datang hanya 
beberapa jam setelah Korut 
mengatakan pemimpin Kim 
Jong-un mengawasi uji coba rudal 
hipersonik yang sukses pada hari 
Selasa yang dia klaim akan sangat 
meningkatkan “pencegah per-
ang” nuklir negara itu.Uji coba 
hari Selasa adalah demonstrasi 
kedua rudal hipersonik Korut 
dalam seminggu.

Negara itu dalam beberapa 
bulan terakhir telah meningkat-
kan uji coba rudal baru yang 
berpotensi berkemampuan nuklir 
yang dirancang untuk membanjiri 
sistem pertahanan rudal di kawasan 
itu, karena terus memperluas 
kemampuan militernya di tengah 
pembekuan diplomasi dengan AS.

Senjata hipersonik, yang ter-
bang dengan kecepatan lebih dari 
Mach 5, atau lima kali kecepatan 
suara, dapat menimbulkan tan-
tangan penting bagi sistem per-
tahanan rudal karena kecepatan 
dan kemampuan manuvernya. 

Senjata semacam itu ada dalam 
daftar keinginan aset militer cang-
gih yang diluncurkan Kim Jong-un 
awal tahun lalu bersama dengan 
rudal multi-hulu ledak, satelit mata-
mata, rudal jarak jauh berbahan 
bakar padat, dan rudal nuklir yang 
diluncurkan dari kapal selam. Na-
mun, para ahli mengatakan Korut 
akan membutuhkan bertahun-ta-
hun dan tes yang lebih sukses serta 
jarak jauh sebelum memperoleh 
sistem hipersonik yang kredibel.

Pemerintahan Biden, yang 
kebijakannya telah mencerminkan 
pergeseran yang lebih luas dalam 
fokus AS dari kontraterorisme dan 
apa yang disebut negara-negara 
jahat seperti Korut dan Iran ke 
menghadapi Tiongkok, telah men-
gatakan pihaknya bersedia untuk 
melanjutkan pembicaraan dengan 
Korut kapan saja tanpa prasyarat.

Tetapi Korut sejauh ini meno-
lak gagasan pembicaraan terbuka, 
dengan mengatakan AS harus 
terlebih dahulu menarik “kebi-
jakan permusuhannya”, istilah 
yang digunakan Pyongyang untuk 
menggambarkan sanksi dan latihan 
militer bersama AS-Korea Selatan. 
Upaya diplomatik pimpinan AS 
yang bertujuan meyakinkan Korut 
untuk meninggalkan program 
senjata nuklirnya runtuh pada 2019 
setelah pemerintahan Trump meno-
lak tuntutan Korut mencabut sanksi 
dengan imbalan penyerahan seba-
gian kemampuan nuklirnya.  gul

Korut Melawan Sanksi AS, Ancam 
akan Bertindak Lebih Kuat

Para guru memprotes gencarnya pe-
rubahan keputusan seputar sekolah.

Ribuan Guru Prancis Mogok Massal
mengalami infeksi Covid-19.

Tetap berbahaya
Sementara itu, Direktur 

Jenderal Organisasi Kesehatan 
Dunia (WHO) Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus men-
gatakan, varian omikron me-
mang lebih jinak daripada 
delta. Namun, dia mengin-
gatkan bahwa omikron tetap 
merupakan varian yang berba-
haya, terutama bagi orang yang 
tidak divaksinasi.

Dalam webinar Covid-19, 
Rabu (12/1), ia mengatakan, 
jumlah rekor 15 juta kasus Co-
vid-19 dilaporkan pada pekan 
lalu. Namun, ia yakin, angka 
sesungguhnya lebih tinggi. “Di 
seluruh dunia, sebagian besar 
orang yang dirawat di rumah 
sakit adalah orang tidak divaksi-
nasi,” kata Tedros yang dikutip 
laman Anadolu Agency, Kamis.

Dia mengakui bahwa vaksin 
tetap sangat efektif  untuk mence-
gah penyakit parah dan kematian. 
Namun, vaksin tidak sepenuhnya 
mencegah penularan.  tom

wan virus, melainkan karena 
disorganisasi yang disebabkan 
oleh tes dan aturan pelacakan 
kontak. Hal ini meningkatkan 
risiko penularan dan kekurangan 
masker untuk staf.

Guru, orang tua, dan ad-
ministrator sekolah telah beru-
paya untuk mengikuti aturan 
pembatasan baru yang diu-
mumkan sebelum akhir liburan 
Natal. Namun, pemerintah 
mengubah aturan tersebut 
sebanyak dua kali sejak dikritik.

Pemerintah menutup ke-
las yang menjadi klaster ka-
sus virus korona. Pemerintah 
mengatakan, beberapa tingkat 
komplikasi adalah konsekuensi 
dari pembukaan sekolah.

Namun, lonjakan infek-
si pada periode tahun baru 
yang mencapai rekor harian 
mendekati 370 ribu di Prancis 
juga telah menyebabkan lon-
jakan kasus di sekolah. Banyak 
sekolah mengalami kesulitan 
untuk tetap memberlakukan 
kelas tatap muka. Alasannya, 
banyak murid dan staf  sekolah 
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MENARA ELIZABETH (BIG BEN)
Pekerja memindahkan perancah dari Menara 
Elizabeth, yang lebih dikenal dengan Big Ben, 
saat pekerjaan restorasi berlanjut di Rumah 
Parlemen di London, Inggris, Kamis (13/1). 

besar guru, termasuk sekitar 
75 persen guru di sekolah dasar 
bergabung dalam aksi mogok.

“Rasa lelah dan kecewa 
dari seluruh komunitas pen-
didikan telah mencapai tahap 
yang belum pernah terjadi 
sebelumnya,” kata 11 serikat 
pekerja dalam sebuah per-
nyataan bersama.

“Menteri dan pemerintah 
harus bertanggung jawab dalam 
situasi kacau ini karena gen-
carnya berubah keputusan, 
protokol yang tidak berjalan, 
dan kurangnya alat yang tepat 
untuk menjamin (sekolah) dapat 
berfungsi dengan baik,” kata 
pernyataan bersama tersebut.

Menteri Pendidikan Jean-
Michel Blanquer mendesak 
para guru untuk tidak mening-
galkan pekerjaan mereka. Dalam 
wawancara dengan BFM TV, 
Blanquer mengatakan, “Tidak 
ada satu aksi mogok yang dapat 
menentang virus.”

 Serikat pekerja mengatakan, 
mereka telah menyerukan 
pemogokan bukan untuk mela-

PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19 JELANG OLIMPIADE MUSIM DINGIN 2022 BEIJING
Warga mengantri di booth jalan tes asam nukleat di luar daerah lingkaran tertutup yang dibuat untuk mencegah penyebaran penyakit 
virus korona (COVID-19), di dekat Pusat Pers Utama, menjelang Olimpiade Musim Dingin 2022 Beijing, di Beijing, Tiongkok, Jumat (14/1). 

IDN/ANTARA

PERAYAAN TAHUN BARU ORTODOKS KRISTEN DI SERBIA
Kembang api meledak di atas Belgrade Tower saat perayaan Tahun Baru 
Ortodoks Kristen di Belgrade, Serbia, Jumat (14/1). 

IDN/ANTARA

Malaysia Tegur PM Kamboja 
karena Kunjungi Myanmar

KUALA LUMPURI(IM) 
- Menteri Luar Negeri Malay-
sia, Saifuddin Abdullah mene-
gur Perdana Menteri Kamboja 
Hun Sen, karena berkunjung ke 
Myanmar tanpa berkonsultasi 
dengan negara anggota ASEAN. 
Saifuddin mengatakan, kunjun-
gan Hun Sen selama dua hari di 
Myanmar tidak membawa hasil 
yang signifi kan.

Sebagai ketua bergilir ASE-
AN, Hun Sen pekan lalu men-
jadi pemimpin asing pertama 
yang mengunjungi Myanmar 
sejak junta merebut kekuasaan 
dalam kudeta hampir setahun 
lalu. Perjalanan Hun Sen ke 
Myanmar menuai kritik luas. 
Kunjungan Hun Sen dinilai 
akan melegitimasi aturan mi-
liter, yang telah terlibat dalam 
pertempuran intensif  dengan 
sejumlah kelompok bersenjata.

“Kami berharap dia (Hun 
Sen) setidaknya bisa berkon-
sultasi kepada beberapa pe-
mimpin mengenai apa yang 
harus dia katakan. Bukannya 
kami mencoba mengajarinya, 
tetapi biasanya ASEAN berkon-
sultasi satu sama lain saat ingin 
melakukan sesuatu yang diang-
gap penting,” kata Saifuddin, 
dilansir South Tiongkok Morn-
ing Post, Jumat (14/1).

Saifuddin mengatakan, 
perjalanan Hun Sen bertemu 
pemimpin junta Myanmar Min 

Aung Hlaing tidak menghasil-
kan apa-apa. Bahkan setelah 
Min Aung Hlaing berjanji un-
tuk memperpanjang gencatan 
senjata dengan kelompok etnis 
bersenjata. Rezim Myanmar 
tetap dalam konflik terbuka 
dengan beberapa kelompok 
bersenjata, termasuk pasukan 
pemula yang dipimpin oleh 
sekutu pemimpin sipil yang 
terguling Aung San Suu Kyi.

Menteri Luar Negeri Jepang, 
Yoshimasa Hayashi memuji 
upaya positif  Phnom Penh un-
tuk menyelesaikan situasi, yang 
menghasilkan kemajuan menuju 
gencatan senjata.

Sementara itu, Amerika Seri-
kat mengatakan, Kamboja perlu 
menekan konsensus lima poin 
yang disepakati antara Myan-
mar dan ASEAN tahun lalu. 
Kamboja juga harus membuat 
kunjungan ke Myanmar bersama 
dengan utusan khusus, untuk 
bertemu semua pihak terkait.

Menteri Luar Negeri Kam-
boja, Prak Sokhonn, meno-
lak kritik bahwa kunjungan 
Hun Sen akan melegitimasi 
junta Myanmar. Prak Sokhonn 
mengatakan, fokus Kamboja 
adalah untuk memperbaiki 
situasi di Myanmar. “Upaya 
akan tetap fokus pada peta ja-
lan perdamaian dan konsensus 
lima poin yang disepakati oleh 
para pemimpin ASEAN tahun 

lalu,” kata Prak Sokhonn, 
dilansir Channel News Asia.

Prak Sokhonn mengatakan, 
kunjungan tersebut bertujuan 
membuka jalan bagi untuk 
menciptakan lingkungan yang 
kondusif, serta dialog inklusif  
dan kepercayaan politik di antara 
semua pihak terkait. Kunjun-
gan utusan khusus ASEAN ke 
Myanmar telah ditunda setelah 
junta menolak mengizinkannya 
bertemu dengan pemimpin 
sipil yang digulingkan, Aung 
San Suu Kyi.

Sebagai tanggapan, ASE-
AN mengeluarkan pemimpin 
junta Myanmar dari pertemuan 
tingkat tinggi pada Oktober 
lalu. Ini merupakan tinda-
kan yang jarang dilakukan 
oleh ASEAN.  “Krisis Myan-
mar memiliki implikasi buruk 
bagi stabilitas regional, citra, 
kredibilitas, dan persatuan 
ASEAN,” kata Prak Sokhonn.

Prak Sokhonn mengatakan, 
Kamboja sedang melakukan 
upaya untuk mengizinkan pe-
mimpin junta Myanmar meng-
hadiri pertemuan tingkat tinggi 
ASEAN. Myanmar berada 
dalam kekacauan sejak kudeta 
tahun lalu. Lebih dari 1.400 
orang tewas dalam tindakan 
keras militer untuk membung-
kam perbedaan pendapat, 
dan membubarkan aksi pro-
demokrasi.  ans

Demonstran Blokir Jalan di Beirut 
dengan Truk dan Bus 

BEIRUT(IM)- Pengemudi 
truk dan bus Lebanon memblokir 
jalan-jalan utama di ibu kota Beirut 
dan daerah-daerah lain pada Kamis 
(13/1). Aksi ini dilakukan sebagai 
protes atas kegagalan para politisi 
untuk mengatasi krisis ekonomi 
yang telah membuat mata uang 
berputar-putar dan mendorong 
harga-harga melambung tinggi. 

Pound Lebanon telah runtuh 
sejak 2019, ketika ekonomi runtuh 
di bawah segunung utang. Namun, 
kabinet yang dibentuk pada bulan 
September dengan janji untuk mu-
lai memperbaiki ekonomi, belum 
bertemu selama tiga bulan karena 
para pesaing berdebat tentang 
pelaksanaan penyelidikan ledakan 
pelabuhan Beirut tahun 2020.

“Saya memberitahu semua 
orang, bahwa jika ada protes 
atau demonstrasi menentang 
situasi ini, turunlah ke jalan. Jika 
kita menunggu pemimpin atau 
partai kita, tidak ada yang akan 
peduli,” kata Mohamed al-Muq-
dad (58), seorang demonstran 
yang turun ke persimpangan 
jalan di pinggiran kota Beirut.

“Saya ingin pejabat mana-
pun - presiden, perdana menteri, 
ketua parlemen - mencoba hidup 
selama satu hari dengan gaji 
seorang pekerja miskin. Mari 
kita lihat bagaimana mereka akan 

IDN/ANTARA

MANILA(IM)- Pemerintah 
Filipina mengumumkan larangan 
bagi orang yang tak divaksin un-
tuk naik angkutan umum di Ma-
nila. Aturan tersebut diumumkan 
oleh Departemen Transportasi, 
Kamis (13/1), dan akan mulai 
efektif  dijalankan Senin (17/1) 
pekan depan.

Bersama dengan aturan terse-
but, Presiden Rodrigo Duterte 
me ngancam akan menangkap 
semua orang yang tak divaksin 
Covid-19, yang menolak tinggal 
di rumah. Para penumpang diha-
ruskan menunjukkan bukti vaksi-
nasi sebelum menaiki transportasi 
umum, seperti bus, jeepney, kereta, 
kapal atau pesawat di Manila, di 
mana jumlah penderita Covid-19 
saat ini semakin meninggi.

Departemen Transportasi 
mengungkapkan, kebijakan “tak 
ada vaksinasi, tak ada angku-
tan” didesain untuk melindungi 
semua orang. Selain itu, demi 
menghindari kerusakan ekonomi 
parah karena penutupan sistem 
trasportasi publik akibat serbuan 
wabah yang sebelumnya pernah 
terjadi. “Kami percaya bahwa 
ini akan lebih anti-miskin dan 
anti-kehidupan jika kami tak 
memaksakan intervensi yang 
akan mencegah hilangnya nyawa 
karena non-vaksinasi,” bunyi per-
nyataan Departemen Transpor-
tasi Filipina dikutip dari France24.

Namun peraturan ini lang-
sung dihujani kritikan tak lama 
setelah diumumkan oleh pemer-
intah Filipina. Sejumlah kelom-
pok hak asasi manusia, termasuk 
Amnesti Internasional, mengritik 
keras pelarangan itu. “Jalan ke-

luar dari pandemi ini adalah tak 
memaksakan pembatasan dan 
hukuman yang tak proporsional, 
yang tidak dapat diterima pada 
mereka yang tak divaksinasi,” 
ujar Butch Olano dari Amnesti 
Internasional Filipina.

Ia memperingatkan, aturan 
itu akan secara tak adil menar-
getkan orang miskin yang tidak 
dapat bekerja di rumah. Selain 
itu, aturan ini juga akan semakin 
mengikis kepercayaan terhadap 
pemerintah. Sedangkan Renato 
Reyes, pemimpin kelompok 
HAM dan pihak oposisi, men-
egaskan aturan ini sangat ilegal 
dan absurd. “Setengah dari popu-
lasi kini tak diizinkan bergerak? 
Bagaimana orang akan pergi ke 
tempat vaksinasi? Apa mereka 
harus berjalan?” tulisnya di media 
sosial dilansir dari Al-Jazeera.

Sedangkan kelompok ad-
vokasi transportasi, AltMobility 
PH, mempertanyakan pelaran-
gan tersebut, dan menyebutnya 
sebagai diskriminasi. “Anda 
mendiskriminasi pergerakan 
masyarakat yang menaiki trans-
portasi publik,” kata Direktur 
AltMobility PH, Ira Cruz.

“Bagaimana dengan mere-
ka yang mengendarai kendaraan 
pribadi? Bagaimana mereka 
diizinkan berkeliling kota tanpa 
diperiksa,” tambahnya.

Ia juga mempertanyakan sulit-
nya bagi masyarakat mendapatkan 
vaksinasi Covid-19 di Filipina. 
“Kami masih mendengar cerita 
banyaknya masyarakat yang meng-
habisakan waktu sepanjang hari di 
lokasi vaksinasi untuk divaksin,” 
ujar Ira.  gul

Filipina Larang Orang Tak Divaksin 
Naik Angkutan Umum di Manila

melakukannya,” katanya saat pu-
luhan truk memblokir lalu lintas. 

Tindakan serupa menyum-
bat rute di tempat lain di negara 
tersebut. Pound Lebanon, yang 
secara bebas ditukar di toko-toko 
dan bank dengan harga 1.500 per 
dolar hingga krisis meletus pada 
2019, telah runtuh dan diperda-
gangkan di pasar tidak resmi pada 
hari Kamis di sekitar 31.500. Gaji 
kelas menengah yang dulu nya-
man sekarang hampir tidak bisa 
memberi makan keluarga.

“Kenaikan nilai tukar me-
nyebabkan masalah yang san-
gat besar. Itu membuat orang 
Lebanon kelaparan, membuat 
semua warga miskin, warga tidak 
mampu mengisi bahan bakar 
lagi. Orang tidak mampu mem-
beli roti atau makanan. Di mana 
kita menuju?” kata Fadi Abou 
Chakra, juru bicara serikat stasiun 
bahan bakar Lebanon. Presiden 
Michel Aoun telah berusaha un-
tuk menggembleng beberapa 
faksi sektarian untuk mengadakan 
konferensi dialog nasional, tetapi 
pembicaraan minggu ini sejauh ini 
hanya mendapat dukungan dari 
sekutu dekat. Beberapa penentang 
mengatakan konferensi sema-
cam itu harus menunggu sampai 
setelah pemilihan parlemen Mei 
mendatang.  gul

NEW YORK(IM) - 
Sekretaris Jenderal Perseri-
katan Bangsa-Bangsa (Sekjen 
PBB) Antonio Guterres, 
pada Kamis (13/1) memin-
ta penangguhan beberapa 
aturan agar dana cadangan 
Bank Sentral Afghanistan 
bisa segera dicairkan dan 
digunakan di Afghanistan. 
Hal ini untuk menyelamatkan 
nyawa dan ekonomi sekaligus 
membuka jalan menuju pem-
bebasan bersyarat cadangan 
mata uang asing Afghanistan 
yang dibekukan.

Diketahui, dana cadan-
gan Bank Sentral Afghani-
stan sekitar USD9,5 miliar 
(Rp136 triliun)  di luar negeri 
diblokir terutama di Amerika 
Serikat (AS). Adapun du-
kungan internasional kepada 
pemerintah sebelumnya terus 
menurun sejak Taliban mere-
but kekuasaan pada Agustus 
tahun lalu.

“Pendanaan internasi-
onal harus diizinkan un-
tuk membayar gaji pekerja 
sektor publik, membantu 
lembaga-lembaga Afghani-
stan memberikan layan-
an kesehatan, pendidikan 
dan layanan vital lainnya,” 

terangnya kepada sejumlah 
wartawan di New York.

“Fungsi Bank Sentral 
Afghanistan harus didukung 
dan dipertahankan, dan di-
buka jalur untuk pelepasan 
bersyarat cadangan mata 
uang asing Afghanistan,” 
lanjutnya.

“Kita harus berbuat lebih 
banyak untuk dengan cepat 
menyuntikkan likuiditas dana 
dalam perekonomian guna 
menghindari kehancuran 
yang dapat menyebabkan 
kemiskinan, kelaparan, dan 
kesengsaraan bagi jutaan 
orang,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala 
PBB untuk bantuan kema-
nusiaan, Martin Griffiths 
secara virtual akan bertemu 
dengan Menteri Luar Negeri 
AS Antony Blinken pada 
Jumat (14/1).

Guterres mengatakan 
mereka akan membahas 
mekanisme yang memung-
kinkan suntikan dana yang 
efektif  ke dalam ekonomi 
Afghanistan. Hal itu juga 
akan menciptakan sistem 
keuangan di Afghanistan 
yang dapat beroperasi dalam 
mata uang lokal.  ans

PBB Desak Dana Afghanistan yang Diblokir Rp136 Triliun 
Segera Dibebaskan untuk Selamatkan Nyawa


