Ny Rapport: OPERATION FELIX:
Yemens mirakuløse genopbygning
og tilslutning til den Nye Silkevej
Af Hussein Askary, Schiller Instituttets koordinator for Sydvestasien.
Genopbygningen af Yemen, efter den aktuelt igangværende, destruktive, anglosaudiske aggressionskrig er afsluttet, vil kræve et mirakel. Men det er præcis,
hvad denne rapport foreslår. Miraklernes tid er over os. Mange mirakler er
opnået, og mange andre er i gang. En ny æra i menneskehedens historie er gryet
under BRIKS-nationernes lederskab (Brasilien, Rusland, Indien, Kina og
Sydafrika), samt under den kinesiske præsident Xi Jinpings lancering i 2013 af
Bælte & Vej Initiativ (BVI). Disse to udviklinger har åbnet historiens porte for
en ny og retfærdig verdensorden.
Kinas mirakuløse industrialiseringsproces hen over de seneste to årtier, der har
løftet 700 million af landets borgere ud af fattigdom, er en stærk indikator for
denne nye proces. Den kendsgerning, at Kina har tilbudt sine teknologiske
kapaciteter, sin knowhow og sine finansielle resurser til partnere i
udviklingslandene, så de kan gentage dette mirakel, udgør en stærk motivering
for det yemenitiske folk og lederskab for at vælge de højeste ambitionsniveauer.
Det er i denne sammenhæng, at Yemen kunne rejse sig og opnå sit eget mirakel.
Ligesom det lykkedes yemenitterne at præstere det mirakel, at de har modstået de
mest ondskabsfulde og magtfulde militærstyrker, således kan de – med en
tilsvarende succes – præstere miraklet med at genopbygge deres land. Dette
genopbygningsmirakel bliver naturligvis vanskeligere end det militære, men det
bliver mere glædeligt og vil bringe alle Yemens borgere sammen – mænd og kvinder
fra alle mulige dele af landet og fra alle forskellige baggrunde, som en forenet
kraft til fordel for en hel nation.
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Den saudiskledede koalition indtager
Hodeidah Lufthavn;
byens humanitære krise forværres
20. juni, 2018 – Flere mediekilder bekræfter, at styrker fra den saudiskledede
koalition har taget kontrol over Hodeidah Lufthavn samtidig med, at de stadig
angriber – og bomber – lommer med houthi-modstand i det omkringliggende område.
Reuters rapporterer, at kampe har spredt sig til beboelsesområder i nabolaget.
De civile, der kan, forlader byen og tager til houthi-kontrollerede områder som
Sana’a, Raymah og Wusab. Men mange har ikke de finansielle midler til at rejse.
Saleem al-Shamiri, levebrødskoordinator ved det Norske Flygtningeråd,
rapporterer om den alarmerende vandmangel i byen, som forøger faren for
yderligere koleraudbrud. »Folk siger, at vandforsyningen allerede er afbrudt i
dele af Hodeidah; nogle områder var ikke engang tilsluttet til
hovedvandforsyningen før krigen«, sagde han.
Talsmand for koalitionen, oberst Turki al-Malki, hævdede over for Al-Arabiya-Tv,
at havnen opererer normalt, og at »vi har humanitære planer og udviklingsplaner
til, når vi befrier byen«. FN’s Verdensfødevareprogram rapporterede i går, at
det skynder sig med at losse tre skibe i havnen med mad nok til 6 mio. mennesker
i en måned. I et brev til FN sagde regeringen for U.A.E., at den har 50..000
tons fødevarehjælp i Yemen, som kan uddeles i Hodeidah efter behov. Dette
omfatter nødhjælp på 10 skibe, 100 lastbiler og en planlagt »luftbro« for at
nedkaste op til 14.000 tons mad, rapporterer Wall Street Journal.
Foto: Arbejdere losser hvede fra Unicef i Hodeidah.

UAE-ledet angreb mod Yemens Hodeidahhavn
synes umiddelbart forestående
12. juni, 2018 – Et UAE-ledet angreb mod Yemens havneby ved det Røde Hav,
Hodeidah, synes at være umiddelbart forestående, med yemenitiske styrker fra den
officielle Hadi-regering, støttet af Saudi-Arabien og UAE (De Forenede Arabiske

Emirater), og som vil fortsætte op langs kysten mod byens lufthavn. Ifølge
Agence France Presse er begivenhederne på jorden ved at løbe fra diplomatiske og
politiske bestræbelser på at forhindre angrebet, som, advarer humanitære
hjælpeorganisationer, vil blive en katastrofe for civilbefolkningen. I går
begyndte en tværpolitisk gruppe af medlemmer af USA’s Repræsentanternes Hus at
cirkulere et brev, der krævede, at forsvarsminister James Mattis var med til at
forhindre en »katastrofal« militæroperation mod Hodeidah. »I lyset af Deres
bemærkninger fra april 2017 om, at krigen må løses ’politisk så hurtigt som
muligt’, opfordrer vi Dem indtrængende til at bruge alle instrumenter, der står
til Deres disposition, for at tale den saudiskledede koalition fra at gå frem
med denne offensiv, og at afvise, at USA yder logistisk, militær og diplomatisk
støtte til en sådan operation.« Men sent i dag, rapporterer AFP, var de
imidlertid begyndt at miste tiltroen til USA’s bestræbelser for at stoppe det,
især efter, at Wall Street Journal rapporterede, at præsident Trump havde givet
operationen »et blinkende gult lys«.
Selv rapporten om, at saudierne har ramt et Læger uden Grænser-center for
behandling af kolera med et luftangreb, sagtnede ikke den UAE-ledede offensiv,
selv om den gjorde USA’s Kongres endnu mere vred. »Yemen-krigen er ved at komme
ud af kontrol«, sagde senator Chris Murphy (D-CT) i et indlæg på Twitter, inkl.
at gentage i alle undertekster: »Koalitionen mellem Saudierne/UAE/USA bombede et
Læger uden Grænser-center for behandling af kolera tidligere i dag.
Lad mig gentage det – USA var med til at bombe ET LÆGER UDEN GRÆNSER-CENTER FOR
BEHANDLING AF KOLERA.«

Sov ikke sommeren væk;
historien kunne totalt ændre sig
Leder fra LaRouchePAC, 4. juni, 2018 – Tre Schiller Institut-begivenheder viser,
at det nye paradigme for økonomisk fremskridt og samarbejde mellem nationer, som
er vokset frem fra Asien og nu er begyndt at transformere Afrika, kan nå ind i
Europa, ind i det krigshærgede Sydvestasien og kan engagere præsident Donald
Trumps Amerika.
Den 30. maj gik Instituttet sammen med den kinesiske ambassade i Sverige og det
Kinesisk-Svenske Erhvervsråd for at samle et stort diplomat- og erhvervspublikum
og gøre det klart, hvorfor Kinas Bælt & Vej Initiativ har fanget Østeuropas

opmærksomhed og ligeledes tilbyder økonomisk genoplivning til Vesteuropa. 6.
juni vil Schiller Instituttet og Yemens Almene Investeringsmyndighed præsentere
en ny rapport om, hvordan Yemen kan genopbygges med Bælte & Vej Initiativet,
selv med Saudi-Arabien og dens »koalition«, der angriber og bomber den eneste
havn, der udgør landets livline, den yemenitiske havn Hodeidah.
Og på Schiller Instituttets konference 9. juni i New York vil Instituttets
stifter Helga Zepp-LaRouche få følgeskab af talere fra FN-konsulater og
amerikanske ledere, der vil arbejde for, at præsident Trump får et topmøde med
den russiske præsident Putin – hvilket er helt uundværligt for fred i
Mellemøsten og sikkerhed i hele verden.
At præsidentens topmøde med Nordkoreas Kim Jong-un næste tirsdag kunne føre til
et tøbrud i verdens ældste »uopløselige«, frosne konflikt, er et vidnesbyrd til
fordel for det nye paradigme for nationalt samarbejde, der har udviklet sig i
Asien. Kina, Rusland, Japan, Indien og naturligvis Sydkorea arbejder alle for
præsident Trumps succes og giver ham større frihed til at ændre sin indstilling
til en udvikling på topmødet i retning af en atomafrustning.
Hans succes vil også være deres succes pga. gennembruddene i infrastrukturkonnektiviteten i hele Eurasien, som kan følge efter fred på Koreahalvøen.
Senere kunne et topmøde mellem Trump og Putin, der nu arbejdes på, imod britisk
geopolitiks og dens tilhængeres hylende opposition, bringe den samme udvikling
til selv Sydvestasiens krigszone.
I dag beskrev Helga LaRouche udsigterne for arbejdet hen imod »principper for en
fælles skæbne for menneskeheden« som forhåbningsfulde. Vesteuropa vil, tilføjede
hun, enten erstatte sine nuværende principper (for nedskæringspolitik over for
menneskeheden), eller også eksplodere. Selv de haltende tegn på økonomisk vækst
i Amerika under Trumps præsidentskab har været tilstrækkeligt til at forårsage,
at finanskredse fordømmer en »afkobling« fra et Europa, der atter falder bagud
mod nulvækst, eller det, der er værre.
Og de halter, kombineret med kulturelle og postindustrielle sygdomme, der får
den forventede, gennemsnitlige levealder i Amerika til at falde og store
missioner, som udforskning af rummet, til at gå tabt.
Vi vil føre kampagne for Lyndon LaRouches metode til en økonomisk genrejsning,
»LaRouches fire nye økonomiske love«. Glass-Steagall, for at bryde Wall Street
op, og en statslig nationalbankpraksis, der skal erstatte det med produktiv
kredit, er allerede blevet forsigtigt rejst i Italiens nye regering. I USA har

de ført til »videnskabsdrevet økonomi«, forcerede programmer for fusionskraft og
udforskning af Solsystemet, som bringer eksplosioner i produktivitet.
Dette er det nye paradigme, omkring hvilket de asiatiske magter ønsker USA’s
samarbejde.
Foto: Frivillige aktivister fra LaRouchePAC i det nordlige New Jersey
mobiliserer for LaRouches Fire Love. Maj 2018. (Photo Sylvia Rosas /
LaRouchePAC)

Mindehøjtidelighed i Berlin for Hans
Excellence
præsident Saleh al-Sammad fra Yemen
5. maj 2018 – Den 1. maj deltog Schiller Instituttet i mindehøjtideligheden i
Berlin for den myrdede, fungerende præsident for Yemen, Saleh al-Sammad,
arrangeret af Yemen-sammenslutningen i Tyskland. Præsident Al-Sammad og hans
kammerater blev angrebet den 19. april af tre laserstyrede missiler fra den
saudiskledede koalition, hvis angrebsfly dirigeres af britiske og amerikanske
officerer i kommandocentret i Saudi-Arabien. Drabet på en statsleder er en
krigsforbrydelse og signalerer, at forhandlinger om en politisk løsning er
afvist. Det er en del af en optrapning af krig fra vestlige magters og Israels
side, som nu handler uden for FN-systemet for international lov (folkeretten),
og som omgående må stoppes.
Mindetalen, som for en dels vedkommende blev udlagt som video og fuld tekst via
Facebook, blev hilst af yemenitiske aktivister; den blev udlagt på Fouad alGhaffaris webside i Yemen. Kim Sharif, en yemenitisk fredsaktivist fra
Storbritannien, takkede Schiller Instituttet for den konstante støtte og sagde,
»Vi vil aldrig glemme alle dem, der stod sammen med os i disse vanskelige
tider.«
Her er talens fulde ordlyd, læst op af Elke Fimmen fra det tyske Schiller
Institut:
Mindehøjtidelighed for den myrdede, fungerende præsident for
Yemen, Saleh al-Sammad, Berlin, 1. maj, 2018.

Vi er samlet her i dag for at vise vores respekt for Saleh al-Sammad, Yemens
fungerende præsident, der blev myrdet af et målrettet luftangreb fra den
saudiske koalition den 19. april. Jeg overbringer i denne anledning en hyldest
fra fr. Helga Zepp-LaRouche, præsident for og stifter af det internationale
Schiller Institut.
Mordet på Saleh al-Sammad og hans seks kammerater var en krigsforbrydelse, en
overtrædelse af folkeretten, en terroristoperation og er det sørgelige klimaks
på mere end tre år med saudisk-britisk-amerikansk aggression imod befolkningen i
Yemen, der allerede har skabt millioner af ofre.
Dette må være den endelige alarmklokke om at vågne op og ikke længere være
passiv tilskuer til, at folkemord og overtrædelse af folkeretten finder sted
hver eneste dag uden, at medierne overhovedet rapporterer om det!
Saleh al-Sammad var, ifølge alle beretninger, en mand for fred og dialog, der i
de sidste tre år arbejdede under de mest vanskelige omstændigheder sammen med
alle kræfter, der er parat til det, for at føre sit land ud af den diplomatiske
og politiske isolation, beskytte Yemens befolkning fra den morderiske aggression
og give landet en fremtid. Det kom til udtryk i hans motto: »Én hånd bygger, og
en anden beskytter.«
Den nyvalgte præsident for det Øverste Politiske Råd, Mahdi al-Mashat,
understregede, at præsident Saleh al-Sammads projekt, »én hånd bygger, og en
anden beskytter«, fortsat bør gives højeste prioritet og omsættes til
virkelighed. Da han blev taget i ed i parlamentet, opfordrede han befolkningen
til at samarbejde på alle niveauer for at bygge en lysende fremtid.
Dette er et ekstremt vigtigt koncept, for det betyder, at selv ud af de værste
rædsler og skæbneslag, vokser der en ophøjet kraft for det Gode frem, som kan
overvinde det stærkeste tyranni. Dette var også den store, universelle
videnskabsmand Gottfried Wilhelm Leibniz’ og den tyske Frihedens Digter
Friedrich Schillers faste overbevisning.
Og en optimistisk fremtid for Yemen er absolut mulig: Yemen er beliggende ved en
enestående korsvej mellem den Maritime Silkevej og Verdenslandbroen med dens
forbindelse til Afrika. Landet har en meget rig historie, en årtusindgammel
kultur og en kreativ befolkning. I samarbejde med andre nationer kan Yemen blive
en skinnende perle for det nye, globale paradigmes »win-win«-samarbejde og
udvikling.
Schiller Instituttet vil udgive en rapport for genopbygningen af Yemen, med

titlen, »Felix Yemen«, i midten af maj måned, som vil behandle Yemens potentiale
og landets særlige rolle i sammenhæng med den Nye Silkevej.* I denne rapport er
præsident Saleh al-Sammads ledemotiv også citeret, og et billede viser ham under
en vigtig tale sidste september, hvor han takkede BRIKS-landene for at tage
situationen i Yemen op på deres topmøde i Xiamen.
For at vise alle ofrene for den mere end tre år lange aggressionskrig passende
respekt, er det vores ansvar i Tyskland nu at sikre, at visionen for en
fredelig, produktiv fremtid for menneskeheden som helhed bliver virkelighed, og
at afslutte destruktive imperium-geopolitikker én gang for alle.
Mange tak.
* Rapporten fulde titel er: »Operation Yemen: Yemens genopbygnings-mirakel og
forbindelse med Bælte og Vej.«
Foto: Lederen af Yemens Højeste Politiske Råd, fungerende præsident, Saleh alSammad, blev den 19. april, 2018, dræbt under saudiskledede luftangreb i
provinsen Hodeidah, Yemen. Æret være hans minde.

Russisk topprioritet at afslutte
krigen i Yemen
2. april, 2018 – Den yemenitiske ambassadør til Rusland Ahmed Salem al-Wahishi
og den russiske viceudenrigsminister og særlige præsidentielle repræsentant for
Mellemøsten og afrikanske lande, Mikhail Bogdanov, afholdt i dag vidtrækkende
drøftelser om den bilaterale dagsorden, hvor en afslutning af krigen i Yemen var
en topprioritet.
En erklæring fra udenrigsministeriet understregede, at »den russiske side talte
om sine synspunkter om udviklingerne af den militær-politiske og humanitære
situation i Yemen og gentog sit mål med et omgående ophør af fjendtlighederne i
den yemenitiske republik som en nødvendig forudsætning for at lette
civilbefolkningens lidelser og fremme en inkluderende national dialog om metoder
til et post-krisearrangement for den yemenitiske stat«.
Sammenfaldende hermed rapporterer Associated Press, at et luftangreb fra den
saudiskledede koalition i dag nær havnen i Hodeida dræbte 14 mennesker. Human

Rights Watch krævede, at Saudi-Arabien løftede blokaden mod Yemen og appellerede
samtidig til houthierne om at ophøre med at affyre missiler ind i Saudi-Arabien.
Men, formanede de, »saudierne kan ikke bruge houthi-raketter til at
retfærdiggøre, at de blokerer for livreddende varer til Yemens civilbefolkning«.
I morgen vil donorer mødes i Genève til en indsamlingsbegivenhed, rapporterer
Relief-Web og bemærker, at dette års omkostninger for den Humanitære Responsplan
for Yemen er $2,96 mia. – en stigning på 80 % i forhold til 2016. Tre fjerdedele
af Yemens befolkning, eller 22 mio. mennesker, har behov for en eller anden form
for humanitærhjælp; og halvdelen af disse bor i områder, hvor det i stigende
grad er vanskeligt at levere hjælp. Den kollapsende økonomi og de smuldrende
offentlige tjenesteydelser forværrer situationen for nødhjælpsforsyninger. En
forestående regntid, der begynder i denne måned, truer med at udløse endnu et
koleraudbrud. Mere end halvdelen af befolkningen har ingen adgang til
sundhedsydelser, uddannelse, sikkert rent vand eller sanitet.
Foto: Yemenitiske børn henter vand i området omkring Sana’a.

USA’s udenrigsminister Mattis: USA
involveret i
planlægning af luftangreb i
saudiernes krig i Yemen
30. marts, 2018 – To uger efter, at gen. Joseph Votel, øverstbefalende for USA’s
centralkommando, til Senatskomiteen for bevæbnede styrker sagde, at USA’s
militær ikke rigtig ved, hvad saudierne gør med den militære støtte, som USA
yder til saudiernes krig i Yemen, fortalte forsvarsminister Mattis reportere en
anden historie. Den 27. marts indikerede Mattis klart, at USA er dybt involveret
i planlægningen af de saudiske luftangreb. »Når vi udfører planlægning, viser vi
dem, hvordan man har det, vi kalder ikkeangrebszoner. Det er steder, hvor, fordi
der er skoler eller hospitaler – men det er lettere sagt end gjort, at sige,
’OK, her er en skole eller et hospital; tegn nu en cirkel rundt om det på
kortet’«. Så skal det op i flyvemaskinen. Nu skal de mennesker, der beordrer
angreb, være opmærksomme. Undertiden føjer man til dem; man har fundet et nyt
sted, man ikke havde på kortet før«, sagde han. »Så det er en ret dramatisk form
for administration af krigsskuepladsen.« Han indikerede desuden, at USA har

officerer, der er involveret i beslutningsprocessen helt frem til det punkt,
hvor piloten er klar til at bombe et mål.
Den iranske udenrigsminister Mohamed Javad Zarif responderede i går på dette med
meget stærk kritik. »Det er officielt: At levere bomber, mål og
brændselspåfyldning af de saudiske fly er tilsyneladende ikke nok. Nu
proklamerer USA, at det også ’udfører planlægningen’ i krigen mod Yemen. USA’s
medskyldighed i verdens største, humanitære katastrofe ubegribelig«, tweetede
han.
Foto: USA’s forsvarsminister Jim Mattis hilser på den saudiske general og chef
for generalstaben, Abdulrahman bin Saleh al-Banyan, på King Salman Luftbasen,
Saudi-Arabien, 18. april, 2017.

USA understreger støtte til SaudiArabien i Yemen;
Nye $670 mio. i amerikanske våbensalg
til saudierne
23. marts, 2018 – USA vil fortsat støtte saudiernes folkemordskrig i Yemen, er
resultatet af den saudiske kronprins Mohammed bin Salmans besøg i Washington i
denne uge. I går sagde forsvarsminister Mattis i Pentagon under sine
åbningsbemærkninger, at USA og Saudi-Arabien »fortsat vil arbejde sammen for at
bringe enhed, stabilitet og sikkerhed til området, for at bekæmpe
terrororganisationer og afskrække Irans ondskabsfulde aktiviteter«. En del af
dette »samarbejde« består i en pakke militært udstyr til mellem $670 mio. og $1
mia., der sælges til Kongedømmet.
Mattis sagde, at han så udnævnelsen af en ny FN-udsending til Yemen, den
britiske diplomat Martin Griffiths, som en mulighed for at fremskynde en
politisk løsning på denne konflikt, »fordi det kan yde den regionale stabilitet,
der er nødvendig for at beskytte jeres nation og nægte terrorister det sikre
opholdssted, de søger, gennem stabile betingelser for alle yemenitiske borgeres
menneskerettigheder«.
»Vi mener, at Saudi-Arabien er en del af denne løsning«, sagde Mattis. »De har

været loyale mod den af FN anerkendte regering, og vi vil afslutte denne krig.
Det er bundlinjen, og vi vil afslutte det på en positiv måde for Yemens
befolkning, men som også yder sikkerhed for nationerne på halvøen.«
Saudierne har endnu en amerikansk handelsvare, de er interesseret i at købe –
kernekraftværker. Selv om dette fremstilles som et køb til strengt civil
anvendelse, har de insisteret på, at de får lov til – imod amerikansk lov – at
udvikle uranberigelse og oparbejdning af brugt brændsel, som en garanti mod et
muligt fremtidigt, iransk program for en bombe. Deres trussel er, at, hvis USA
ikke giver adgang til dette krav, vil saudierne købe kraftværkerne fra Rusland
eller Kina. USA’s Kongres hælder imidlertid ikke mod at ændre loven under en
sådan trussel.
Foto: De nådesløse luftangreb mod Yemen, udført af den saudiskledede koalition,
fortsætter, her, februar, 2018.

Det iboende strategiske skifte i
Putins
»Sputnik-chok«. Helga Zepp-LaRouche
i Nyt Paradigme Webcast, 9. marts,
2018
Jeg vil gerne opfordre vore læsere til … at læse følgende artikel af min mand,
som blev udgivet 30. marts, 1984 … : »Draft Memorandum of Agreement between the
United States and the U.S.S.R.« Jeg har altid ment, at dette særlige dokument
var et af de mest fremsynede og visionære artikler af de mange, mange skønne
artikler, min mand har skrevet i årtiernes løb, for dette var et år efter, at
SDI blev foreslået af præsident Reagan. Som vi ved, så var modreaktionen mod
dette forslag utroligt. Det kom fra kredsene omkring Bush i Reaganadministrationen, men det kom også fra Ogarkov-lejren i det sovjetiske militær.
Så efter et år fremsatte min mand et meget fremsynet forslag, som var ideen om
at grundlæggende set at opløse NATO- og Warszawapagt-blokkene; og bruge
samarbejdet mellem NATO og Warszawapagten – men i særdeleshed USA og
Sovjetunionen – til at udvikle våben baseret på nye, fysiske principper; anvende
dem i civilsektoren til at forårsage en videnskabsdrevet virkning; og dernæst

bruge den øgede produktivitet i begge økonomier – men især også i den sovjetiske
økonomi – til at gennemføre en betydningsfuld overførsel af teknologi til
udviklingslandene og overvinde disses underudvikling og ophøre med at bruge
udviklingslande til stedfortræderkrige mellem supermagterne. Principperne, der
blev fremlagt i denne artikel, for det politiske grundlag for en varig fred, må
være alle nationers absolutte, betingelsesløse suverænitet; samarbejde mellem
suveræne nationalstater; ubegrænsede muligheder for at deltage i fordelene ved
teknologisk fremskridt, til alle og enhvers gensidige fordel; og så fremdeles.
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Den russiske FN ambassadør Nebenzia
kræver en FN-fredsplan for Yemen
28. feb., 2018 – I en tale i går for et møde i FN’s Sikkerhedsråd, adresserede
Ruslands FN-ambassadør Vassily Nebenzia det presserende behov for at fremlægge
en meningsfuld fredsproces for Yemen, i betragtning af den »katastrofale«
humanitære krise i denne nation.
Under gårsdagens session angreb USA Iran og beskyldte det for at destabilisere
situation i Yemen, såvel som også i hele regionen. Tidligere mislykkedes USA og
UK med at få en resolution i FN’s Sikkerhedsråd igennem, der beskyldte Iran for
illegalt at forsyne de yemenitiske oprørere med våben.
Nebenzias bemærkninger fokuserede på den »særdeles vanskelige og komplicerede
situation i Yemen«, som kræver en fredsproces »uden forudgående betingelser
snarere end at lede efter syndebukke, [eller] at forsøge at tilpasse det ønskede
resultat til en eller andens geopolitiske planer«. Han understregede ligeledes,
at humanitærhjælp alene »ikke kan være med til at finde en levedygtig løsning på
længere sigt. Situation må bringes ind på en politisk bane. Under de nuværende,

kritiske omstændigheder er det vigtigt for FN at have en klar handleplan«.
En ny særlig udsending for Yemen, Martin Griffiths, er netop blevet udnævnt, og
Nebenzia understregede, at »vi forventer, han holder rådslagninger med alle
konfliktens parter og udtænker sin handleplan, som kan inkluderes i den næste
rapport til FN’s Sikkerhedsråd.«
Foto: Ruslands ambassadør til FN Vassily Nebenzia siden juli, 2017.

Ulf Sandmark fra Svensk Schiller
Institut til det iranske Tasnim:
Saudi-Arabien bringer sine ISIS
lejesoldater til Yemen;
Stop krigen; bring BVI ind
30. jan., 2018 – »Den største, potentielle fare nu er en fornyet saudisk politik
for at flytte hærdede ISIS-lejesoldater fra Syrien og Irak til Yemen«, sagde Ulf
Sandmark fra det Svenske Schiller Institut i et interview til den iranske
nyhedstjeneste, Tasnim, i denne uge. »Der bør ske en international opstand imod
den fortsatte anvendelse af disse ISIS-forbrydere, der bør stilles for retten og
fængsles for deres forbrydelser mod menneskeheden«, understregede han.
Tasnim identificerede Sandmark, til dels, som en »svensk økonom og
menneskerettighedsaktivist, såvel som en årelang samarbejdspartner til den
amerikanske, politiske person, Lyndon H. LaRouche. Han er bestyrelsesmedlem af
Schiller Instituttet i Sverige og Stockholmkorrespondent for Executive
Intelligence Review (EIR).«
Sandmark svarede på flere spørgsmål. Her er delvise uddrag:
Om de saudiske forbrydelser mod børn og Yemens befolkning: »UNICEF og andre
organisationer har slået alarm, men det er imidlertid op til regeringer at
træffe beslutninger i FN’s Sikkerhedsråd; nationerne gøres tavse af strategiske
trusler … «

Om Londons og Washington, D.C.’s, rolle: »Riyadh-regimet har aldrig stået alene,
siden dets start som de britiske maharajaer, der skulle kontrollere regionen.
Krigen er en del af den britiske politik for at true med at kvæle Indien, Kina
og Japan ved at bringe destabilisering til energistrømmen fra området i den
Persiske Golf. Med krigene i Irak og Syrien, der nærmer sig deres afslutning,
skabes der fornyede spændinger i området gennem briternes anstiftelse af stadig
nye kriser, af hvilke nogle har til formål at lokke den amerikanske præsident
ind i krig mod Iran. Den gamle, britiske politik for at svække og knuse Iran
udgør nu en belejlig del af det umiddelbare britiske mål for at knuse Trumps
præsidentskab og holde USA adskilt fra Rusland og Kina …«
Om Saudi-Arabien – de når ikke nogle mål? »Den saudiskledede koalition kan
stadig ikke vinde imod de yemenitiske patriotiske barfodssoldater, da det beror
på lejesoldater, der blot bliver slagtet. Den største potentielle fare nu er en
fornyet saudisk politik for at flytte hærdede ISIS-lejesoldater fra Syrien og
Irak til Yemen. Der bør ske en international opstand mod den fortsatte
deployering af disse ISIS-forbrydere, der bør stilles for retten og fængsles for
deres forbrydelser mod menneskeheden.«
Om Yemens fremtid? »Hvis krigen slutter, er fremtiden for Yemen lys, med Kina,
sammen med 70 nationer, der har lanceret Bælte & Vej Initiativet (BVI) med løfte
om at afslutte fattigdom i verden … Visionen om BVI udgør også kernen i en
strategi for Yemen for at afslutte krigen. Yemen kan allerede nu søge at
etablere internationale alliancer til beskyttelse og udvikling af BVI i
regionen. Selv om en sådan politik tager lang tid for at materialisere sig som
fysiske bygninger og infrastruktur, så kan denne politik skabe omgående
politiske alliancer med betydningsfulde magter, såvel som med hjemlige grupper,
og som kunne være stærke nok til at stoppe krigen meget hurtigt. En presserende
nødvendig beslutning fra den yemenitske regerings side er at garantere for evigt
en national forpligtelse til at sikre den nærliggende Maritime Silkevejs
sikkerhed og være med til at afslutte sørøveri … «
Hele interviewet kan ses her:
https://www.tasnimnews.com/en/news/2018/01/29/1641005/swedish-activist-warns-ofsaudi-policy-to-relocate-daesh-to-yemen
Foto: Ulf Sandmark fra det svenske Schiller Institut.

FN’s hjælpeorganisationer advarer om
intensivering af katastrofen i Yemen
31. dec., 2017 – Tre FN-organisationer, Verdenssundhedsorganisationen,
Verdensfødevareprogrammet og FN’s Børnefond (UNICEF), udstedte den 30. dec. en
fælles erklæring med advarsel om, at Yemen hastigt er i færd med at skride ud i
en intensiverende katastrofe som følge af den saudiskledede krig mod landet.
»Konflikten i Yemen har skabt den værste humanitære katastrofe i verden – en
krise, der har opslugt hele landet«, lyder erklæringen. »Henved 75 % af Yemens
befolkning har behov for humanitærhjælp, inklusive 1,3 mio. børn, der ikke kan
overleve uden det. Mindst 60 % af yemenitterne har nu ikke sikkerhed for
fødevarer og ordentlige sanitære forhold. Endnu mange flere mangler adgang til
basale sundhedsydelser. Under halvdelen af Yemens sundhedsfaciliteter fungerer
på fuld kraft, og sundhedspersonalet har ikke fået løn i månedsvis.
Disse uhyrlige tal for konfliktens ødelæggelser er kun et spejlbillede af det,
vi har kendskab til. I virkeligheden er situationen sandsynligvis værre. FNorganisationer har ikke fuld humanitær adgang til nogle af de hårdest ramte
lokalsamfund. Mange steder kan vi ikke engang skønne, hvor store behovene er«,
fortsætter erklæringen. »Men så meget ved vi: Yemen har overskredet det punkt,
hvor det er tippet over i en hastig nedgang fra krise til intensiverende
katastrofe.«
Der har været lidt fremskridt i de seneste dage, med genåbningen af Hodeidah
havn, der har gjort indførsel af en vis mængde fødevarer og brændsel mulig. Der
er imidlertid stadig en alvorlig mangel på brændsel til elektricitet og
vandpumpestationer. »To tredjedele af yemenitter, der lever i ekstrem fattigdom,
har nu slet ikke råd til vand, der er sikkert at drikke. Dette truer alt sammen
med at underminere bestræbelserne på at begrænse det igangværende, dødbringende
udbrud af difteri, kolera og akut vandig diarré.«
Alle, der i Yemen lider af kolera, har en næsten 100 % ’s chance for at
overleve, hvis de har adgang til fungerende sundhedsydelser, lyder erklæringen.
»Men de stadigt forværrende vilkår på stedet truer med at overvælde vores evne
til at respondere. Hvis vi ikke kan få større adgang, og volden ikke stilner af,
vil prisen i tabte liv blive uberegnelig. Det er grunden til, at vi nu igen
appellerer til konfliktens parter om omgående at tillade fuld, humanitær adgang
i Yemen, og om at stoppe kampene.«

Briterne og saudierne bruger deres
Yemen-blodbad
til at forsøge at lancere krig mod
Iran
5. dec., 2017 – Det britiske Imperium forsøger, gennem deres saudiske aktiv og
medskyldige elementer i Washington, at udløse en bredere, regional krig mod
Iran, i hele Mellemøsten. I Yemen, hvor saudiernes indsats er gået til
yderligheder i løbet af de seneste tre uger, ses dette af mantraet, der konstant
følges af saudierne og de vestlige medier, hvor de konstant betegner houthiernes
Ansarullah-bevægelse som »allieret med Iran«. For eksempel hævdede den saudiske
ambassadør til Yemen, Mohammed al-Jaber, at de såkaldte forbrydelser, begået af
houthierne, for en stor del skyldes deres »iranske uddannelse«.
En rapport fra Xinhua fra 4. dec. citerer en militær kommanderende, der er loyal
over for den tidligere yemenitiske præsident, Ali Abdullah Saleh, der blev dræbt
i går (4. dec.), og som rapporterer, at »i nattens løb nedkastede fly fra [den
saudiske] koalition våben og diverse former for kommunikationsudstyr til de
kommanderende, der anfører den anti-houthiske opstand i Sana’a«. Xinhua
rapporterer ligeledes, at U.A.E.-udenrigsminister Anwar Gargash den 3. dec.
tweetede, »at opstanden mod de iranskstøttede houthi-oprørere ’have brug for
støtte’ for at ’beskytte den Arabiske Halvø mod Iran’. Desuden rapporterer
Xinhua, at »pro-Saleh-soldater også fik luftstøtte fra saudiskledede krigsfly
under nattens kampe med houthier, der gjorde fremskridt og indtog væsentlige
nabolag i Sana’a«.
Teheran er kommet med en stærk respons. »Yemens befolkning vil få sine
aggressorer til at fortryde deres handlinger«, sagde Irans præsident Hassan
Rouhani i en fjernsynstransmitteret tale her til morgen, rapporterer AFP.
Tasnim-nyhedsbureauet citerede kommandør for den Islamiske Revolutionsgarde,
generalmajor Mohammad Ali Jafari, der hyldede Salehs død som den seneste episode
i at modarbejde en række komplotter, inklusive i den kurdiske region af Syrien
og i Irak, som de giver saudierne skylden for.
Rapporter på jorden i Yemen maler et grumt billede af det, der ville være sket,
hvis det var lykkedes den tidligere præsident Ali Abdullah Saleh at flygte fra
Sana’a og slutte sig til den saudiske koalition. Det, de rapporterer, er, at en

reel borgerkrig ville være brudt ud i hovedstaden og i andre områder, der har
været under Houthi-Saleh-koalitionen (dvs., alliancen mellem Ansarullahbevægelsen/militsen og Salehs Almene Folkekongresparti (GPC)).
Situationen i hovedstaden er nu under kontrol, og houthierne opfordrer det
tilbageværende lederskab af GPC til at gentilslutte sig alliancen.
Saudierne har ikke evnen til at imødekomme den irregulære krigsførelse, lanceret
af houthierne i et bjergrigt land, hvor konventionelle hære og våben er
forældede, som tilfældet også var i Afghanistan. Uden at have en intern styrke,
såsom det mislykkede Saleh-kup, er det næsten umuligt at besejre sådanne
styrker, som det sås i Afghanistans tilfælde. Det eneste våben, der er tilbage,
er masseudsultning af hele befolkningen.
På regionalt plan foretager saudierne og deres støtter i Storbritannien og USA
nu træk for at optrappe imod Iran. Dette udfald og fremstød for en militær
konfrontation med Iran kunne atter engang føre til, at hele Golfen og
Sydvestasien sættes i brand.
Foto: Yemens tidligere præsident, Ali Abdullah Saleh, der den 4. dec. blev dræbt
af houthi-oprørere.

Yemen:
Fouad al-Ghaffari, Yemens Kontor
for Koordinering med BRIKS,
sender bevægende videohilsen til
Schiller Instituttets konference i
Tyskland
Det følgende er en af mange internationale hilsener til Schiller Instituttets
konference, »At opfylde menneskehedens drøm«, der fandt sted i Tyskland 25.-26.
nov., fra mange fremtrædende personer i hele verden:
Yemen: Fouad al-Ghaffari, stifter af Kontoret for Koordinering med BRIKS

(Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika) og præsident for Yemen BRIKS
Ungdomskabinet, præsenterede en smuk, 15 minutter lang video

med en rapport fra stedet og sender sine hilsener og hilsener fra mange af sine
medarbejdere, der, på trods af de barske forhold i selve Yemen, arbejder
ihærdigt for det fulde LaRouche-program i samarbejde med det kinesiske initiativ
for Ét Bælte, én Vej (OBOR), den Nye Silkevej.
Fra Yemen afspillede han videobudskabet og sagde til publikum, der var forsamlet
i Tyskland, »med en hel del smerte, blandet med håb, indspiller vi dette fjerde
budskab på afstand, i dag, 17. okt., for at hilse jer, Schiller Instituttet, på
jeres konference. Jeg hilser jer fra Sana’a Internationale Lufthavn. Den er
lukket pga. saudisk aggression og har forhindret mig i at deltage i jeres
konference, og ligeledes forhindret titusinder af yemenitter i at rejse for at
få lægebehandling eller tage deres uddannelse eller udføre deres arbejde. Dette
er en forbrydelse, som hele verden er vidne til.«
Hilsenen sluttede med en appel om »et nyt kapitel i bogen for de nye,
internationale relationer«, som er blevet meget fremmet af præsident Trumps
besøg i Kina. Dette besøg, sagde han, indeholder håbet om at »erstatte en
doktrin for internationale relationer, der bragte sorg og ødelæggelse til
verden, og som aldrig burde have eksisteret«, således, at menneskeheden nu kan
bevæge sig »fra systemet for regimeskifte til det mere naturlige system for
suveræne nationer, der forenes omkring drømmen om én menneskehed«.
(Se også video: https://www.youtube.com/watch?v=ZRDgTc2vHg4)
Se også: RESOLUTION:
»For en afslutning af krigen og den humanitære krise i Yemen«.
Vedtaget på Schiller Instituttets internationale konference, 25.-26. nov., 2017

Yemen: Første ladning korn i mere end
to uger ankommer til Hodeida, Yemen
27. nov., 2017 – Den først ladning korn i mere end to uger kom i havn i den
yemenitiske Hodeida-havn i går, med et skib, der var lastet med 5.500 tons

hvedemel fra Kina. Humanitære grupper advarer imidlertid om, at ankomsten af
livreddende forsyninger ikke bør misfortolkes som enden af den presserende
krise, men i stedet som det første skridt i genoprettelsen af en vedvarende
strøm af mad og medicin til et land med millioner af nødstedte civile,
rapporterer New York Times.
»Vi er meget taknemlige over det, vi opnåede i går«, sagde Geert Cappelaere,
Unicefs regionale direktør, med henvisning til et fly fuld af medicin og
hjælpearbejdere, der fik lov at lande i Sana’a i lørdags, under en briefing
søndag i Jordan. »Dette er imidlertid ikke nok. Der er behov for meget, meget
mere.« Unicef leverede 1,9 mio. doser vaccine til Sana’a lørdag, og Cappelaere
sagde, at det næste, vigtige skridt var at få dem frem til dem, der behøver dem.
»At sikre, at forsyningerne, hvad de så end består af, når frem til alle sårbare
piger og drenge i hele Yemen, er næste udfordring.«
Al Arabiya gjorde imidlertid et stort nummer ud af en lastbilkonvoj, sponsoreret
af Saudi-Arabien, og som leverede 791 tons madkurve til Marib-provinsen, til
distribuering ikke alene i Marib, men også i provinserne Jouf, Al-Bayda og
Hadramout. Det ser imidlertid ud til, at de fleste af de områder, der er mål for
distribuering af disse madkurve, er i områder, der kontrolleres af Yemens
»officielle« regering, der støttes af saudierne, og ikke i områder, hvor
houthiernes Ansarullah-bevægelse har kontrollen.
Foto: Arbejdere losser en nødhjælpsforsendelse fra et fly i Sana’a lufthavn,
Yemen, 25. nov., 2017.

RESOLUTION:
»Europa må ende fattigdom for sine
120
millioner fattige frem til år 2020«
og
RESOLUTION:

»For en afslutning af krigen og den
humanitære krise i Yemen«.
Vedtaget på Schiller Instituttets
internationale konference, 25.-26.
nov., 2017
I den Europæiske Union lever omkring 120 millioner mennesker under
fattigdomsgrænsen, ifølge vore egne kriterier, der karakteriserer
leveomkostningerne. I betragtning af, at Europa stadig er et økonomisk
kraftcenter, er der ingen acceptabel grund til, at Europa ikke også skulle kunne
løfte disse 120 millioner mennesker ud af fattigdom frem til år 2020. Den bedste
måde, hvorpå dette kan opnås, er ved, at EU og alle europæiske nationer tager
imod Kinas tilbud om samarbejde med Kina om Bælte & Vej Initiativet på en »winwin«-basis.
RESOLUTION: »Europa må ende fattigdom for sine 120 millioner
fattige frem til år 2020«
Resolution vedtaget på Schiller Instituttets internationale konference i Bad
Soden, 26. nov. 2017.
Helga Zepp-LaRouche: Hvis der ikke er flere spørgsmål, vil jeg gerne oplæse mit
forslag til denne resolution, som jeg gerne vil have, I vedtager – eller én af
dem.
På denne konference, der havde titlen, »At opfylde menneskehedens drøm«,
drøftede vi den utrolige transformation i verden, der er blevet katalyseret af
det kinesiske initiativ for den Nye Silkevej; Bælte & Vej Initiativet, der
skaber optimisme i Asien, Afrika, Latinamerika, flere og flere stater i Europa
og, efter præsident Trumps statsbesøg til Kina, i flere stater i USA.
Bælte & Vej Initiativet har det konkrete perspektiv for, hvordan fattigdom og
underudvikling kan overvindes gennem investering i infrastruktur, industri og
landbrug, baseret på videnskabelig og teknologisk fremskridt. Den kinesiske
regering, der i løbet af de seneste 30 år har løftet 700 millioner mennesker ud
af fattigdom, har nu bekendtgjort målet om at løfte de tilbageværende 42
millioner mennesker, der lever i fattigdom, ud af denne tilstand og skabe en
anstændig levestandard for hele den kinesiske befolkning frem til år 2020.

I den Europæiske Union lever omkring 120 millioner mennesker under
fattigdomsgrænsen, ifølge vore egne kriterier, der karakteriserer
leveomkostningerne. I betragtning af, at Europa stadig er et økonomisk
kraftcenter, er der ingen acceptabel grund til, at Europa ikke også skulle kunne
løfte disse 120 millioner mennesker ud af fattigdom frem til år 2020. Den bedste
måde, hvorpå dette kan opnås, er ved, at EU og alle europæiske nationer tager
imod Kinas tilbud om samarbejde med Kina om Bælte & Vej Initiativet på en »winwin«-basis.
Vi, deltagerne på Schiller Instituttets konference, opfordrer alle folkevalgte
personer til at tilslutte sig denne appel til de europæiske regeringer. Skulle
vi i Europa ikke være stolte nok til at sige, at, hvis kineserne kan gøre dette,
så kan vi også? [applaus]

R E S O L U T I O N : »F o r e n a f s l u t n i n g a f k r i g e n o g d e n h u m a n i t æ r e k r i s e i
Yemen«
26. nov., 2017 – Deltagerne på Schiller Instituttets internationale konference i
Bad Soden, Tyskland, vedtog enstemmigt følgende resolution om krigen i Yemen:
»I betragtning af den dokumenterede kendsgerning, at krigen mod Yemen, der er
blevet ført af den saudiskledede koalition siden marts 2015, har været årsag til
en humanitær krise uden sidestykke i dette land som resultat af bombardement af
landets infrastruktur og den totale blokade til lands, til vands og i luften,
der er gennemført, kræver deltagerne på Schiller Instituttets internationale
konference i Bad Soden, Tyskland, den 25.-26. nov., 2017:
1. En øjeblikkelig våbenstilstand mellem alle parterne;
2. Ophævelse af blokaderne mod landet, især mod havnen i Hodeida og den
internationale lufthavn i Sana’a, og som muliggør omgående humanitærhjælp til
landet;
3. En tilbagevenden til den nationale forsoningsproces og dialog, som var i gang,
men som blev afbrudt af krigen. (Denne forhandlingsproces må føres under FNregi og udelukkende mellem nationale, yemenitiske grupperinger uden
indblanding fra regionale eller globale magter, men sponsoreret af Rusland,
Kina og USA som garanter for gennemførelse af det sluttelige resultat af
dialogen.) Formålet med sådanne forhandlinger er at finde en politisk løsning
på krisen i Yemen.
4. At hjælpe Yemen med en hurtig og storstilet genopbygningsproces, der fokuserer
på infrastrukturprojekter for at genvinde nationens levebrød og Yemens
integration i Bælte & Vej Initiativet.«

Helga Zepp-LaRouche leverer budskab
til diplomatseminar i Sana’a, Yemen
8. nov., 2017 – Helga Zepp-LaRouche, Schiller Instituttets internationale
formand, leverede den 7. nov. via video et budskab til et seminar i Sana’a,
Yemens krigsfarlige hovedstad. Seminaret, der havde titlen »Fra Sana’a til
Beijing: Det første diplomatseminar«, havde som taler, og var sponsoreret af,
Yemens udenrigsminister Hisham Sharaf, med Institut for Diplomati i Sana’a som
vært. Seminarets tema var Kinas dokument for politik over for den arabiske
verden, og hvordan Yemen ville tilslutte sig Bælte & Vej Initiativet. Fouad alGhaffari, formand for Yemens Rådgivningskontor for Koordinering med BRIKS, talte
også på seminaret og introducerede fr. LaRouche som den »Nye Silkevejslady«.
Banneret for begivenheden viste EIR’s kort over Verdenslandbroen.
Udenrigsminister Sharaf gennemgik de venligtsindede og produktive, historiske
relationer med Kina, inklusive mange infrastrukturprojekter, som Kina har
bidraget med til det moderne Yemen i årtierne forud for udbruddet af den
saudiske krig mod Yemen i 2015. Han udtrykte Yemens totale beredvillighed til at
tilslutte sig Bælte & Vej Initiativet og beskytte den Maritime Silkevej ved Bab
el-Mandeb-strædet og Det Røde Hav. Han tilskyndede Kina til at spille en
konstruktiv rolle i den politiske løsning af krigen i Yemen. Han tilskyndede
også Kina til ikke at tage skridt, der kunne føre til en yderligere splittelse
af landet mellem nord og syd.
Sharaf henviste her til beskyldninger om, at en kontrakt for nylig skulle være
blevet indgået mellem den kinesiske telecom-gigant Huawei og eksilregeringen om
at bygge et mobiltelefonsystem i områder i det sydlige Yemen, der kontrolleres
af de Forenede Arabiske Emirater (U.A.E.) og saudiskstøttede, bevæbnede grupper.
Den kinesiske regering anerkender ikke regeringen i Sana’a, som udenrigsminister
Sharaf er medlem af, og anerkender i stedet den afsatte præsident Abed-Rabbo
Mansour Hadis regering, der er i eksil i Saudi-Arabien, og som har meget lidt
eller ingen kontrol over anliggender i Yemen. Kina hævder, at det følger FN’s
Sikkerhedsråds resolutioner.
Det Kinesiske Udenrigsministerium udgav Dokumentet for Kinas Politik over for
den Arabiske Verden i januar 2016, et par dage forud for præsident Xi Jinpings
besøg til hovednationerne i Sydvestasien: Egypten, Saudi-Arabien og Iran. Under
sit besøg udtrykte præsident Xi de samme punkter, som blev omtalt i dokumentet,

og som er vigtigheden i at afgøre konflikterne i området gennem en ånd af
samarbejde og dialog, og at Kina er parat til at udvide den Nye Silkevejspolitik
til området og være med til at genopbygge økonomierne, der er ødelagt af de
senere års krige og konflikter, og at Kina tilbyder samarbejde omkring
infrastruktur, kernekraft og landbrug til alle områdets nationer.
Yemens officielle nyhedsagentur Saba og andre aviser dækkede begivenheden.
Fr. Zepp-LaRouches videobudskab kan ses på Schiller Instituttets YouTube-kanal:
https://www.youtube.com/watch?v=gnlHue8UlAo

Saudierne intensiverer deres krig mod
Yemen;
giver Iran skylden for konsekvenserne
7. nov., 2017 – I løbet af de 24 timer, siden den saudiskledede koalition
meddelte, at den var ved at lukke for adgang til Yemen, angiveligt for at
forhindre indsmugling af missiler fra Iran i landet, er den saudiske
folkemordskrig mod det yemenitiske folk intensiveret. Da koalitionen meddelte,
at den lukkede havne og lufthavne, hævdede den, at hjælpearbejdere og humanitære
nødforsyninger fortsat ville kunne få adgang til, og forlade, Yemen.
FN-folk har imidlertid siden rapporteret, at de ikke har adgang. Talsmand for FN
Farhan Haq rapporterede i går, at saudierne har blokeret to FNnødhjælpsflyvninger til Yemen. En anden FN-talsmand, Stéphanie Dujarric,
advarede i dag om, at »ethvert yderligere chok mod importen af mad og brændsel
kunne omstøde den seneste tids succes med at mildne truslen om hungersnød«.
Ifølge ABC News, har yemenitiske officielle folk rapporteret, at luftangreb i
den nordlige Hajjah-provins dræbte 23 mennesker, inkl. kvinder og børn. AFP
skriver, at FN har betegnet Yemen som verdens værste humanitære krise, med 17
millioner yemenitter, der mangler mad, og af hvilke 7 millioner er udsat for
hungersnød og kolera, der har kostet mere end 2.000 mennesker livet.
Men saudierne optrapper fortsat og giver Iran skylden. Kronprins Mohammed bin
Salman sagde tirsdag, at Irans leverancer af raketter til militser i Yemen er en
»direkte militær aggressionshandling« og kunne »udgøre en krigshandling mod
Kongedømmet«, citerer det officielle Saudi Press Agency kronprins Mohammed for

at sige til den britiske udenrigsminister Boris Johnson, rapporterer Reuters.
Den saudiske udenrigsminister Adel al-Jubeir hævdede, at det missil, der blev
affyret mod Riyadh lørdag aften (4. nov.), »var et iransk missil, lanceret af
Hezbollah fra territorier, der er besat af houthierne i Yemen«.
I Teheran angreb Irans udenrigsminister Mohamed Javad Zarif de saudiske anklager
i en række Twitter-postings i går. »KSA er engageret i aggressionskrige,
regionalt tyranni, destabiliserende adfærd & risikable provokationer. Det giver
Iran skylden for konsekvenserne«, tweetede Zarif. »KSA bomber Yemen i stumper og
stykker og dræber tusindvis af uskyldige, inklusive spædbørn, spreder kolera og
hungersnød, men giver naturligvis Iran skylden«, sagde han i en efterfølgende
meddelelse.
Foto: FN har betegnet Yemen som den værste, humanitære krise i verden. Millioner
lider allerede under hungersnød; her bringes et udhungret barn til hospitalet i
Sana’a.

FN sortlister saudisk koalition for
at dræbe børn i Yemen
7. okt., 2017 – Den 5. okt. sortlistede FN den saudiskledede koalition i Yemen
for at dræbe og såre 683 børn i Yemen og angribe dusinvis af skoler og
hospitaler i 2016, selv, mens det samtidigt sagde, at koalitionen havde taget
skridt til at forbedre beskyttelse af børn, rapporter Reuters. Ifølge den årlige
rapport, Børn og Væbnede Konflikter (CAAC), fra 2016, så førte den saudiskledede
koalitions handlinger »objektivt« til, at den blev sortlistet for at dræbe og
såre 683 børn og for 38 angreb på skoler og hospitaler sidste år. Rapporten
tilføjede, at alle hændelser var blevet bekræftet af FN. Den sorte liste blev
udvandet ved at tilføje en liste af navne: Houthi-oprørsgruppen, Yemens
regeringsstyrker, pro-regeringsmilitser og al-Qaeda på den Arabiske Halvø (AQAP)
for overtrædelser mod børn i 2016.
Rapporten var delt i to dele, tilsyneladende med det formål at undgå den form
for kontrovers, der opstod i 2016, da saudierne for en kort bemærkning kom på
den sorte liste, og dernæst atter fjernet af Ban Ki-moon under pres fra
saudierne. Rapportens første del opremser dem, der tager skridt til at beskytte
børn, hvilket inkluderer den saudiskledede militære koalition, og anden del
omfatter parter, der ikke har taget sådanne skridt. Tilsyneladende har rapporten

ingen praktisk virkning ud over at »udskamme« parterne i konflikten, så de
arbejder bedre for at beskytte børn.
Den 6. okt. fordømte Amnesty International rapporten af netop denne grund. »Alt
imens vi hilser den forsinkede optagelse af den saudiskledede koalition på
listen i CAAC-rapporten, så er det en skam, at FN gav efter for pres og
inkluderede koalitionen i en ny kategori, der er særligt beregnet på at begrænse
fordømmelsen af koalitionen«, lød det.
Rapporten, der blev præsenteret for FN’s Sikkerhedsråd af generalsekretær
Antonio Guterres, påtvinger ikke Saudi-Arabien nogen sanktioner, men saudierne
protesterede ikke desto mindre højrøstet. »Vi udtrykker vore kraftige forbehold
mht. denne information«, sagde den saudiske ambassadør til FN, Abdallah alMouallimi i en udtalelse, rapporterer Al Jazeera. »Vi udøver maksimal omsorg og
forsigtighed for at undgå civile lidelser«, insisterede han.
Foto: En yemenitisk skoledreng betragter resterne af sin udbombede skole.

LPAC-Interview med Fouad alGhaffari,
Yemen. BRIKS-ungdom i Yemen siger til
deres amerikanske partnere:
’Følg Lyndon LaRouches vise ord
og gå med i hans bevægelse’.
LaRouchePAC Internationale Webcast,
6. okt., 2017
V æ r t M a t t h e w O g d e n : I dag, mens vi taler, begås der en folkemordskrig mod
Yemens folk. Denne krig, der nu har raset i godt to år, begås af det saudiske
kongedømme, med den stiltiende og direkte støtte fra både USA’s regering og Det
forenede Kongerige (UK). Denne støtte omfatter våbensalg for milliarder af
dollars, som omfatter kampfly, ammunition og andre tunge våben, samt direkte
støtte på slagmarken i form af overvågning og brændstofpåfyldning (i luften).

Ifølge den seneste rapport fra FN er over 10.000 mennesker døde i denne krig;
flest civile. Andre tusinder er såret. En stor del af dødsfaldene skyldes
sygdom, inklusive kolera; og der er mindst 19 millioner mennesker, der har
desperat behov for humanitær hjælp. 7 million mennesker har desperat behov for
mad. De har imidlertid ikke haft mulighed for at få adgang til de nødvendige
forsyninger, fordi saudierne har blokeret alle nødhjælpsforsendelser.
Mange amerikanere er fuldstændig ubevidst om denne menneskelige tragedie, der
forårsages af en totalt uretfærdig og ulovlig aggressionskrig imod Yemens
befolkning. En krig, der frem til i dag støttes af USA’s regering. For at gøre
det amerikanske folk bekendt med dette folkemord, og for at stoppe blodbadet,
der foregår, endnu mens vi taler, udstedte LaRouche Political Action Committee
(LPAC) en nøderklæring for et par uger siden [17. sept.], med titlen, »Det Nye
Silkevejsparadigmes fjende: Saudisk folkemord i Yemen« [dansk, 12. sept.; en
senere EIR-opdatering, 17. sept. kan læses her, engelsk].
Indledningen lyder som følger:
»Nye afsløringer om Saudi-Arabiens rolle i 11. september-angrebene mod USA udgør
påbuddet: Det igangværende saudiske folkemord mod Yemen må stoppe; de
saudiskrelaterede netværk, der udfører sådanne forbrydelser imod menneskeheden,
må overvindes. At handle på dette lægger vejen helt åben for hele verden,
inklusive Mellemøsten, til at deltage i den Nye Silkevejs – Bælte & Vej
Initiativets – fremstød for udvikling, som er den nødvendige proces for »fred
gennem udvikling«, som behøves for at gøre en ende på evindelig krigsførelse i
området.
Det, der blandt andet kræves, er skabelsen af en kommission til undersøgelse af
Saudi-Arabiens handlinger imod Yemen. …
* Stands al udefra kommende indblanding i Yemen for at gøre det muligt at vende
tilbage til den forhandlingsproces, der eksisterede, før bombeangrebene
begyndte, og gå frem mod en løsning af nationale uoverensstemmelser.
* Levering af omgående mad, vand, sanitet, medicin, energi, sundhedsydelser og
anden social nødhjælp, fuldt og helt.
* Levering af al anden humanitær og økonomisk hjælp, der er presserende
nødvendig, især til transport, husly og logistik.
* Indledning af beredskab til internationalt samarbejde for at genopbygge Yemen
og byde dets deltagelse i udviklingsfremstødet for den ’Maritime Silkevej’ for

Eurasien-Afrika, velkommen.«
Erklæringen fortsætter – Endnu mens dette folkemord fortsætter,
»fortsætter UK og USA med at forsyne den saudiske ’koalition’, der begår dette
kriminelle overgreb, med våben«.
Siden denne erklæring blev udstedt, er der kommet et meget vigtigt initiativ fra
USA’s Kongres. En tværpolitisk gruppe af kongresmedlemmer har introduceret en
samtidig resolution med titlen, »H.Con.Res.81«, som påbyder præsidenten, i
overensstemmelse med sektion 5c af War Powers Resolution (fra 1973, der
kontrollerer præsidentens beføjelser til at forpligte USA til en væbnet konflikt
uden Kongressens samtykke, -red.), for at fjerne USA’s bevæbnede styrker fra de
uautoriserede fjendtligheder i republikken Yemen. Dette lovforslag har nu 22
medsponsorer, inkl. kongresmedlemmerne Walter Jones, Thomas Massey, John
Conyers, Barbara Lee, Tulsi Gabbard, Keith Ellison og flere andre. Dette er en
meget vigtig intervention, der møder tiltrækning i Washington. En af de ting, I
kan gøre, er omgående at tage kontakt til jeres kongresmedlem; ring omgående til
dem og kræv, at de bliver medsponsorer af H.Con.Res.81.
Jeg har i dag en meget særlig gæst; hr. Fouad al-Ghaffari, der er med os fra
Sana’a i Yemen, Yemens hovedstad. Hr. Al-Ghaffari er en tidligere diplomat og
tidligere chef for kontoret for ministeren for menneskerettigheder i Yemen, og
er nu grundlægger af og formand for Yemens Rådgivningsråd for Koordinering med
BRIKS.
Det er en ære at have dig med os i dag, hr. al-Ghaffari. Velkommen til
larouchepac.com. For det første vil jeg gerne spørge dig, om du kan beskrive for
vore seere her, der ser dette interview, hvordan forholdene er på stedet i
Sana’a, og i resten af Yemen?
Vi ved fra rapporter, at over 10.000 mennesker er blevet dræbt, og at landet
konfronteres med en alvorlig humanitær krise. Hvad har virkningen af denne krig
været på Yemens befolkning?
Her følger engelsk udskrift af resten af interviewet:
AL-GHAFFARI: First of all, I would like to bring you,
Matthew and the LaRouche PAC team, my warmest greetings from
Sana’a. These days we have been celebrating the third anniversary
of the September 21st revolution, and the 55th anniversary of the
September 26th revolution.

Last week, on September 21st, Mr. Saleh Al-Sammad, the
President of the Supreme Political Council, made a speech in the
center of Sana’a in a celebration attended and followed by
millions of Yemeni citizens. In his speech he praised the
position taken by the BRICS nations on Yemen in their recent
Xiamen Summit in China. He also sent a message to the UN General
Assembly on the occasion of the International Day of Peace.
[Shows video excerpt of Sept. 21 Sana’a speech by President
Saleh, with English subtitles]
Going back to your question, the war of aggression against
Yemen was preceded by different kind of wars launched against
Yemen by Wall Street and the international financial institutions
such as the World Bank and the IMF. Then it was followed by the
move by British Prime Minister David Cameron and President Barack
Obama, who bypassed their Parliament and Congress, to throw their
internal failures and their hatred upon Yemen. While the
operation to destroy Yemen was disguised in complex ways before,
the latter genocidal war is attempting to completely uproot
Yemen’s people and destroy their land. The Revolution of
September 21, 2014 was launched to prevent that from succeeding.
As for the effects of this war of aggression, which is
spearheaded by Saudi Arabia and the United Arab Emirates, on the
living conditions here, they are really horrible and dark, and
they surpass any human reasoning as the war has turned to the law
of the jungle. The situation is so bad, that it is becoming
difficult to smile, or even remember how to smile. Sana’a,
relatively speaking is better off than other cities, but it lacks
all the ingredients of life and of progress that have been
prescribed by Lyndon LaRouche to the nations of the world. But
that puts us on an equal-footing with other capitals that lack
these same ingredients. But although Sana’a is breathing with big
difficulty, it is looking forward to a reconstruction project
that would become a unique model, if the world starts to realize
the uniqueness of Yemen’s geographic position.
OGDEN: As you know, the LaRouche movement has issued an
emergency statement which has been circulated internationally;
which is titled “Enemy of the Silk Road Paradigm: Saudi Genocide
in Yemen”.

This statement, as I said, has been circulated by the

LaRouche movement, including being distributed in front of the UN
General Assembly meeting and distributed to the missions there.
Now, you met with the Foreign Minister Hisham Sharaf — who

represents the popularly-approved government in Sana’a of former
President Ali Abdullah Saleh — and you delivered a copy of this
statement. What can you tell us about the content of your
conversation with him, and his response to the initiative that
the LaRouche Movement has taken?
AL-GHAFFARI: As you know, genocide is the mother of all
crimes, and we are facing an enemy which is randomly bombarding
our cities and blockading our ports, airports, and territories.
On top of that, the enemy is falsely telling the world that it
has the solution to our problem. Here, I would like to thank the
LaRouche Movement for issuing that statement. It is a reflection
of your well-recognized intellectual and moral principles that
are always thinking outside the box. This feature is really
human.
His Excellency the Foreign Minister Hisham Sharaf is a
follower of your reports. He had sent a letter to Mrs. Helga
Zepp-LaRouche in March this year on the occasion of the Women’s
Day, and invited her to visit Yemen.
On the day the LaRouche Movement’s statement was released,
His Excellency was meeting with the envoy of the UN Human Rights
Commission. And just before the arrival of the with the new
chargé d’affaires of Russia, His Excellency asked me to come to
his office to inform me of his appreciation of the calls in the
statement, the first on stopping the Saudi-led aggression, and
the second on moving towards the reconstruction process along the
lines of the New Silk Road. At that meeting I also presented to
him the Chinese Foreign Ministry’s Policy Paper on the Arab
World, because that document, I believe, includes the correct
policy to be followed by the governments of the region.
In the next days, the Minister was following the campaign of
your movement on the streets of the many nations. Therefore, he
immediately sent a letter of appreciation to Mrs. LaRouche and
the entire international LaRouche Movement, assuring them that
Yemen is planning to become an active component in the vision and
the steps of building the New Silk Road to establish world peace.
He also said that Yemen will be a key global partner to
accomplish the UN Sustainable Development Goals 2030.
OGDEN: This meeting that you just told us about was covered
in the press; they covered the meeting that you held with
Minister Sharaf, and the press coverage featured the role of

Lyndon and Helga LaRouche. The article in the {Sana’a News} was
titled “Foreign Minister Receives the Statement of the LaRouche
Movement Concerning Yemen and Calling for Stopping the
Aggression.” How well known are Lyndon and Helga LaRouche in
Yemen?
AL-GHAFFARI: Both my first meeting with the Minister and the
letter His Excellency sent to Mrs. LaRouche were widely covered
in the Yemeni media.
For your question about the LaRouches, this makes me smile,
because Mr. Lyndon LaRouche has been known in Yemen for many
years by both the elites and the laymen. As for Mrs. LaRouche, I
guess I was the first to circulate her name among the elites, but
most importantly among the middle class which means the
intellectuals.
As we say in Yemen, “he who does not appreciate other humans
does not appreciate the Creator.” I therefore would like to say
that [Arabic {EIR} editor] Mr. Hussein Askary has made the
biggest effort and carried the greatest burden to make the ideas
and visions of Mr. LaRouche accessible to the people in Yemen.
The issue was not “do you know LaRouche?” or “have you heard
about him?” The issue is what he is saying in reality, not what
Google says about him. The translation of the {EIR} report “The
New Silk Road Becomes the World Land-Bridge” into Arabic, which
was done by Mr. Askary, will be the talk of people in Yemen for
generations to come.
OGDEN: We certainly hope so.
In your view, what is the geopolitical purpose of this war
of aggression being waged against your people, there in Yemen by
the Saudis? Were this criminal war to be ended, how could things
change there, on the ground in Yemen? What could changes in terms
of the conditions of life?

And most of all, what is the role

Yemen could play in the overall New Silk Road?
AL-GHAFFARI: Geopolitically, the enemy wants to create a
breeding ground for terrorism to threaten the world with, and to
pay the financial debts of the evil empire. They also want to
pull Yemen away from the New Silk Road, and thus to destroy the
New Silk Road itself and the aspirations for achieving the
Sustainable Development Goals 2030, which were approved by the
nations of the world.

What Yemen can present to the world is a unique opportunity
to establish a true national credit bank, because the governing
alliance here has the power and authority to make this decision.
This could become, without any doubt, Yemen’s ticket to join the
train of the BRICS nations.
Another reason for this war is that Yemen could become a
strong regional guardian of the New Silk Road in all its three
routes: land, sea and space. The brains and arms of Yemen’s brave
soldiers, combined with modern technology can assure that.
But, in order to turn this situation around, Yemen must
fully join the New Silk Road, and build its own foundations and
structures on its principles and visions. This will give us
credibility in the eyes of our international friends, who will
see that we are as serious as the other nations that have been
admitted to this project. There is no luxury in this issue.
Yemen’s need for the elements of the New Silk Road project is as
greater as Yemen’s need for air to breathe, if we really realized
the dignity and happiness this Silk Road carries within it.
OGDEN: Yes, absolutely.

And we really admire the courageous

actions you have taken there.
Finally, I would just like to say, that the American people
have no idea currently what crimes are being perpetrated there in
Yemen, and the American people have to know that our government
and implicitly, we, ourselves, are complicit in this genocide,
due to our support for the Saudis, through arms sales and our
political alliance with that regime.
As you know, there have been efforts on the parts of
numerous members of Congress to bring a halt to these arms sales,
and also as we mentioned earlier in the show, the House
Concurrent Resolution 81 that has been introduced, to withdraw
the U.S. involvement in this war.

And there’s even been efforts

to bring attention to the Saudi royal family’s role in financing
the 9/11 attacks. There are currently lawsuits that are being
litigates by members of the families of the 9/11 victims.
Let me ask you: What would you say to the American people,
now that you’ve had a chance to show them what the conditions are
on the ground there in Yemen, and what the effects are that our
policy is having on the people of Yemen? What should American
citizens do to an end to this atrocity?
AL-GHAFFARI: We, the BRICS Youth in Yemen, would like to

thank those Congressmen who are our partners in humanity and
development.
Yemen today is paying the bill of the 9/11 terrorist
attacks. We announce our solidarity with the families of the
victims of the 9/11 attacks. We feel that we and the American
people are in the same side, because their conditions are not
pleasing, as their politicians are more interested in enslaving
people around the world rather than solving the crises in Texas,
Florida, and the New York subways. All these policies, that are
crimes indeed, are due to the fact that the main culprit in the
9/11 attacks, the Saudis, have escaped the deserved punishment
until now.
Our advice to the American people is: Follow the wise words
of Lyndon LaRouche and join his movement!
LarouchePAC: Well, thank you so much for that advice, and
thank you so much for joining me here, today.

It was such a

pleasure, and a privilege for me to have had a chance to speak
with you, and it was truly an honor.
I would like to thank all of our viewers, who had the
opportunity to watch this extraordinary interview just now.
Thank you for tuning in.

And again, you can take action to stop

this atrocity right now, by calling your member of Congress, and
demanding that they cosponsor this resolution, House Concurrent
Resolution 81, — H.Con.Res.81.

And you can also help us

distribute this emergency statement which was issued by LaRouche
PAC.

The link to that statement in the description to this

webcast immediately below
[https://larouchepac.com/20170916/enemy-new-silk-road-paradigm
-saudi-genocide-Yemen]
So thank you, once again, to Fouad Al-Ghaffari for joining
us here today, and thank you for tuning in.

Please stay tuned to

larouchepac.com.
AL-GHAFFARI:
and all.

Thanks to you, Matthew, and regards to Jason

We’ll see you very soon.

Saudierne forsøger at forhindre FN’s
Menneskerettighedsundersøgelse i
Yemen
28. sept., 2017 – Saudierne forsøger at forhindre oprettelsen af en
undersøgelseskommission, der skal undersøge krigsforbrydelser og krænkelser af
menneskerettigheder i deres krig mod Yemen. Associated Press rapporterede
tirsdag (26. sept.), at saudierne har cirkuleret et brev, som man ved, er blevet
modtaget af mindst to udenlandske regeringer, og som truer med, at, hvis de
støtter en hollandsk-canadisk resolution i FN’s Menneskerettighedsråd om at
etablere en sådan kommission, vil der følge økonomisk gengældelse. »En
vedtagelse af det hollandsk/canadiske resolutionsudkast i
Menneskerettighedsrådet kunne negativt påvirke de bilaterale, politiske og
økonomiske relationer med Saudi-Arabien«, stod der at læse i det 1-1½ sider
lange brev, mens brevet ligeledes understregede »betydningen af at vedtage en
forenet holdning til at konfrontere konflikten i Yemen«. Saudierne foretrækker,
som de har gjort i de seneste to år, en Yemen-kommission, som de kontrollerer,
og som angiveligt udfører en undersøgelse. Ifølge AP’s rapport har USA ikke
valgt side offentligt mht. de konkurrerende resolutioner.
Georgette Gagnon, chef for feltoperationer i FN’s menneskerettighedskontor,
sagde, Yemens egen menneskerettighedskommission var »etableret af, er
finansieret af og rapporterer til en part i konflikten« og sagde, det var på
høje tid at få en faktisk undersøgelse, rapporterede Reuters den 13. sept.
Den 5. sept. udgav FN’s Menneskerettighedsråd en rapport, der anklager, at
krænkelser af menneskerettigheder og overgreb fortsætter med uformindsket styrke
i Yemen, sammen med vedholdende krænkelser af international humanitær lov, og
med civile, der lider svært under konsekvenserne af en »totalt menneskeskabt
katastrofe«. Ifølge rapporten er mere end 60 % af det kendte antal civile tab på
5.144 et resultat af saudiske luftangreb. »Ud over markeder, hospitaler, skoler,
boligområder og anden offentlig og privat infrastruktur, har vi i det seneste år
set luftangreb mod begravelsessammenkomster og små, civile både«, siger
rapporten, iflg. en FN-pressemeddelelse. »Den humanitære krise, hvor næsten 18,8
mio. mennesker har behov for humanitær nødhjælp, og hvor 7,3 mio. mennesker
befinder sig på randen af hungersnød, er et direkte resultat af adfærden hos
parter i konflikten, inklusive vilkårlige angreb, angreb mod civile og
beskyttede mål, belejringer, blokader og begrænsning af bevægelse.«

Foto: Den humanitære krise i Yemen er den værste i verden, og behovet for
nødhjælp – der blokeres af saudierne – er enormt, med 7 mio. mennesker, der er i
overhængende fare for hungersnød.

FN’s Menneskerettighedsråd forventes
at stemme om
en resolution for en international
undersøgelse af
krænkelser af menneskerettigheder i
Yemen
den 28. sept., iflg. Raed Jarrar fra Amnesty International America, som talte
den 22. sept. på DemocracyNow!
Rådet med sine 47 nationer vil afslutte sit tre uger lange møde i Genève dagen
efter. Resolutionen blev skrevet af Holland og støttet af Canada og har fået
støtte fra Kina. LaRouche-bevægelsens erklæring af 16. sept. om støtte til en
internatonal undersøgelse kræver også omgående handling, inklusive, at SaudiArabiens angreb på Yemen stopper; og for nødhjælp og genopbygning til at gå i
gang.
http://www.ohchr.org/EN/Countries/MENARegion/Pages/YEIndex.aspx
Foto: FN’s Menneskerettighedsråd, foto fra februar 2017.

Yemens udenrigsminister modtager
LaRouche-bevægelsens

erklæring om at stoppe den saudiske
krig mod Yemen
14. sept., 2017 – Onsdag, den 13. sept., modtog Yemens udenrigsminister,
ingeniør Hisham Sharaf, på sit kontor i Sana’a, LaRouche-bevægelsens erklæring
med titlen: »Det Nye Silkevejsparadigmes fjende: Saudisk folkemord i Yemen«, som
blev overbragt af ven af Schiller Instituttet, Fouad Al-Ghaffari, formand for
Yemens Rådgivningskontor for Koordinering af BRIKS, og ligeledes præsident for
Yemens Ungdomskabinet.
Den yemenitiske avis Sanaa News (http://www.sanaanews.net/news-55193.htm)
dækkede mødet med en rapport med overskriften, »Udenrigsministeren modtager
LaRouche-bevægelsens Yemen-erklæring, der kræver et stop for aggressionen«, og
som beretter, at Al-Ghaffari briefede ministeren om de seneste, internationale
udviklinger vedrørende Yemen, især siden BRIKS-topmødet i Xiamen, som i sin
sluterklæring for første gang refererede til situationen i Yemen.
Ifølge Sanaa News, »briefede Al-Ghaffari udenrigsministeren om den vision, som
Helga Zepp-LaRouche, der også er kendt som den Nye Silkevejslady, har vedtaget,
og som kræver et omgående stop for den saudiske aggression mod Yemen. Helga
Zepp-LaRouche kræver ligeledes, at Yemen inkluderes i det Nye
Silkevejsinitiativ«. Sanaa News rapporterer, at LaRouche-bevægelsens erklæring
kræver oprettelsen af en international kommission, der skal efterforske de
forbrydelser, det saudiske regime, der siden dets skabelse har været kendt for
sin aggressive karakter, og som nu angriber præsident Trumps program, har
begået.
Al-Ghaffari briefede ministeren om den indsats, der finder sted i den
Amerikanske Kongres for at stoppe salg af våben og ammunition til Saudi-Arabien,
og at aktivister i Washington presser Kongressen for at stoppe støtten til den
saudiske krig, der har kostet mindst 10.000 civile yemenitter livet og har
blokeret for leverancer af mad og medicin til millioner af mennesker og
forårsaget den største, humanitære katastrofe i landet.
Sanaa News rapporterede ligeledes, at medlemmer af LaRouche-bevægelsen har
planlagt at distribuere deres erklæring ved FN-bygningen i New York, såvel som
også ved FN’s Højkommissariat for Menneskerettigheders konference i Genève.
Artiklen tilføjer yderligere, at erklæringen understreger, at aggressionen mod
Yemen er en del af de politikker for regimeskifte, som i årtier er blevet ført
af USA og Storbritannien, og at denne barbarisme kun kan udmanøvreres ved, at

man samler sig omkring og bakker op om det Nye Silkevejsparadigme.
Sanaa News udtaler følgende i rapportens konklusion: »Det bør bemærkes, at Hans
Excellence, ingeniør Hisham Sharaf, i et brev til sin kinesiske modpart i april,
havde udtrykt Yemens ønske om at tilslutte sig den Nye Silkevej. BRIKSnationernes Xiamen-erklæring har nu åbnet et meget vigtigt vindue for Yemen, der
kan bruges til at sende et budskab til BRIKS’ udenrigsministre, som har planlagt
at mødes på sidelinjerne af FN’s Generalforsamlings 72. samling, og at bringe
Yemens situation for FN’s Sikkerhedsråd.«
Det er en tragisk fejltagelse, at medlemmerne af FN ikke anerkender regeringen i
Sanaa som repræsentant for det yemenitiske folk og dets interesser – de
anerkender snarere beboeren af et femstjernet hotel i Riyadh, Saudi-Arabien, ved
navn Abed Rabbo Mansour Hadi og hans følge, som Yemens legitime regering. Hadis
mandat som fungerende præsident udløb, før Ansarullah (houthier) satte ham under
husarrest i slutningen af 2014. Han bliver af saudierne brugt som redskab til at
fortsætte ødelæggelsen af Yemen, eftersom han har nægtet at føre forhandlinger
med den folkeligt godkendte regering i Sanaa, der er sammensat af medlemmer af
Ansarullah og den tidligere præsident Ali Abdullah Salehs Nationale
Kongresparti. Udenrigsminister Sharaf er medlem af sidstnævnte parti.
For mere information om Al-Ghaffari, besøg hans Facebookside:
https://www.facebook.com/FouadAlghaffari
Foto: Yemens udenrigsminister, Hisham Sharaf, sep., 2017.
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EIR PRESSEMEDDELELSE:
Det Nye Silkevejsparadigmes fjende:
Saudisk folkemord i Yemen
Døden og ødelæggelserne i Yemen i dag finder sted udelukkende for Saudi-Arabiens
hånd. Den seneste FN-rapport (fra 5. sept.) skønner antallet af dræbte civile
til at være mindst 5.500 i de forgangne to et halvt år; og med endnu mange
tusinde sårede. Tilfælde af kolera har oversteget 600.000, med mindst 2.000
dødsfald, iflg. Verdenssundhedsorganisationen. Faciliteter for rent vand og
kloakering er blevet ødelagt. Millioner af mennesker er fordrevne. Der er mindst
19 millioner mennesker, der har behov for humanitærhjælp, og over 7 millioner
mennesker har desperat behov for mad. Men saudierne blokerer
nødhjælpsleverancer. Saudierne har bombet mange hospitaler, skoler og sociale
sammenkomster. Storbritannien og Amerika leverer våben; USA yder genpåfyldning
af brændstof og overvågning. Med udgivelsen af detaljerne sagde selv FN’s
højkommissær for menneskerettigheder, Zeid Ra’ad Al Hussein, den 5. sept., at
yemenitterne lider under »en helt igennem menneskeskabt katastrofe«. Han krævede
en undersøgelse af overtrædelser af internationale humanitære love.
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