Demonstration i Stockholm i
solidaritet med Yemen
på 2-årsdag for saudiskledede
bombeangreb
27. marts, 2017 – Schiller Instituttet deltog i en demonstration i Stockholm i
solidaritet med Yemen på 2-årsdagen for den første, saudiskledede aggression mod
Yemen, den 26. marts, 2015. Demonstrationen blev lagt, så den fandt sted
samtidig med natlige andagter og marcher i hele verden, af hvilke den vigtigste
var den absolut massive demonstration i Yemens hovedstad, Sana’a. Der var en
march, der gik til BBC i London, en vågebegivenhed i Genève, en protest i Rom,
der nåede ud til alle mennesker ved Peterskirken, en vågebegivenhed i Ottawa, et
møde i Vancouver og en vågebegivenhed i New York, alle arrangerede af
forskellige yemenitiske grupper og fredsaktivistgrupper. I Stockholm var der en
fælles demonstration, arrangeret af den svenske organisation Yemen Solidaritet
(se: http://jemensolidaritet.se/en/index.html ) med støtte fra Schiller
Instituttet og andre solidaritetsgrupper og antiimperialistiske grupper. Dagen
før var der vågebegivenheder i Paris og Berlin.
Disse demonstrationer blev rapporteret i Yemen, hvilket var meget vigtigt, da
det var første gang, yemenitter fik en fornemmelse af en bredere støtte
internationalt imod det, der kaldes »den fortiede krig«.
I Stockholm, efter taler af formand Roland Hedeyat og andre, talte Ulf Sandmark
fra det svenske Schiller Institut til demonstrationen på svensk og leverede
også, i slutningen, en hilsen på engelsk til demonstrationen i Yemen. En
yemenitisk aktivist talte om situationen i Yemen og talte også til Yemen direkte
på arabisk. Mødet blev optaget på film og direkte videresendt til Sana’a via
Skype.
Demonstrationen samlede omkring 50 deltagere, der hovedsageligt tilhørte den
gamle garde af aktivister fra anti-Vietnamkrigen-bevægelsen og andre lignende
grupper. Mange flyveblade blev uddelt til mange tilskuere og forbipasserende på
byens travle plads.
Videoen med Sandmarks tale på engelsk kan ses her:
https://www.facebook.com/hussein.askary/videos/1101965436582144/
?autoplay_reason=gatekeeper&video_container_type=1&video_creator_
product_type=2&app_id=350685531728&live_video_guests=0

En oversættelse af Sandmarks engelske hilsen til det yemenitiske folk lyder som
følger:
»Vi står her sammen med det yemenitiske
folk og denne enorme demonstration i dag i
Sana’a. Det er et mirakel, at så mange
mennesker kan komme ud i et sådant vejr,
med en blå himmel, hvor de saudiske
bombefly kan komme, hvornår, det skal
være, og bombe alle disse mennesker. De er
så heroiske, dette heltemodige folk, der
rejser sig for frihed, efter to år med
bombardementer. De rejser sig stadig for frihed og kæmper for deres suverænitet,
for regeringen og for folkets overlevelse. Vi støtter alle her fra Stockholm
denne demonstration i Sana’a, og vi ønsker at sige, sammen med de andre
solidaritetsgrupper i denne demonstration, at vi alle er solidariske med det
yemenitiske folk i den retfærdige kamp for frihed, for retfærdighed og for
udvikling. Mange tak.«
T i t e l b i l l e d e : Ulf Sandmark holder en tale (på svensk og engelsk) under
demonstrationen i Stockholm, den 26. marts, 2017. Den engelske tale blev
transmitteret til Yemen via Skype.
I n d s a t b i l l e d e : Yemenitter afholder en massiv demonstration i Sana’a for at
protestere imod den saudiske aggression, 26. marts, 2017.

