Nøglen til sejr er at overvinde jeres
frygt
Leder fra LaRouchePAC, 17. oktober, 2016 – På netop samme tidspunkt, som BRIKSlandenes statsledere mødtes i Goa, Indien, for at planlægge samarbejdet om et
nyt paradigme for statsligt samarbejde om store projekter, udsendte præsident
Obama vicepræsident Joe Biden for at levere en direkte trussel mod Rusland.
Søndag morgen lovede Biden på NBC TV, at USA ville gennemføre et hemmeligt
cyberangreb mod Rusland, hvor Obama valgte tid og sted. Russiske regeringsfolk,
herunder præsidentens talsmand Peskov, har fordømt disse trusler i de skarpeste
vendinger og kalder det den mest direkte trussel om krig siden Cubakrisen i
1962.
Disse trusler kommer fra en præsident Obama, der allerede har utallige
menneskers blod på hænderne, gennem sine tirsdags-»dræbermøder« og den
uophørlige drone-krigsførelse, som udføres på mange kontinenter – alt sammen
uden nogen forfatningsmæssigt lovlig godkendelse fra Kongressen. Nu er USA
åbenlyst engageret i koalitionens krigsførelse mod Yemen, på vegne af saudierne,
hvor de udfører artilleribeskydning imod Yemen fra amerikanske flådeskibe i
Golfen, netop, som verden viger tilbage fra de åbenlyse saudiske
krigsforbrydelser, hvor de går efter civile i bombe-razziaer i Yemens hovedstad
Sanaá.
Og det er denne Obama-administration, der beskylder Rusland for
krigsforbrydelser i kampen for at fravriste al-Qaeda dets kontrol over dele af
den syriske by Aleppo – og som igen truer Moskva med sanktioner.
Udenrigsminister John Kerry var i London i søndags, efter to dages møder i
Lausanne, Schweiz, om krigen i Syrien, hvor han mødtes med den russiske
udenrigsminister Sergej Lavrov og udenrigsministre fra Saudi-Arabien, Tyrkiet,
Qatar, Forenede Arabiske Emirater, Iran, Irak og Jordan. Han og den britiske
udenrigsminister Boris Johnson kom ud fra deres møde i London med løfter om at
indføre nye sanktioner mod Rusland – medmindre de stopper deres angreb på alQaeda.
Obama viderefører den tyranniske arv, der er forbundet med to tidligere Bushpræsidenter, inklusive den George H.W. Bush, som fik Lyndon LaRouches fængsling
banket igennem i en hast i det, som den tidligere amerikanske justitsminister
(1967-69) Ramsey Clark har kaldt det største tilfælde nogensinde af politisk
motiveret anklage på baggrund af falske beviser. Politikkerne under de to Bushadministrationer, og som er blevet endnu værre under Obama, har drevet USA ud i
bankerot, udslettet den smule, der var tilbage af det amerikanske

sundhedssystem, og kastet millioner af husstande på fattigdommens og den
kroniske arbejdsløsheds skrotplads. 93,5 millioner amerikanere i den
arbejdsdygtige alder er ikke engang talt med i arbejdsstyrken! Netop i denne
måned har 1,8 millioner amerikanske husstande modtaget standardbreve med posten,
der informerede dem om, at deres Obamacare-præmier stiger med 50-70 %, alt imens
deres dækning er blevet beskåret. Selv tidligere præsident Bill Clinton var
fornuftig nok til offentligt at kalde dette »det mest sindssyge, han nogensinde
har set«.
Obama og hans britiske herrer og saudiske partnere er i virkeligheden dem, der
er bankerot. Det er deres transatlantiske finanssystem, der er færdigt. Som
Lyndon LaRouche bemærkede søndag under samtaler med kolleger, så er den britiske
økonomi totalt nedbrudt. De er desperate for at lange ud efter og fremsætte
trusler imod Rusland og Kina i håb om, at deres løgne vil få fremdrift. De er
bankerot, men farlige.
Kendsgerningen er, at der findes klare løsninger, begyndende med afsættelsen af
Obama og den omgående genindførelse af Glass-Steagall. Hele den globale
derivatboble, der beløber sig til mere end en billiard dollars, må annulleres.
Når disse indledende skridt er gennemført, kan en økonomisk genrejsning omgående
lanceres ved at benytte Hamiltons metoder, som det for nylig er blevet
præciseret i Lyndon LaRouches Fire Økonomiske Love.
Det første skridt i alt dette er, at førende borgere opgiver deres frygt og
tager lederskabet i at bringe Dræberen Obama til fald og igangsætte den
økonomiske genrejsning, begyndende med Glass-Steagall. De seneste sejre, hvor
Obama er blevet tvunget til at frigive de 28 sider, der fordømmer det saudiske
monarki som ophavsmændene til angrebene d. 11. september, samt Kongressens
vedtagelse af JASTA-loven, illustrerer den magt, der kan udløses gennem en
koncentration af patriotiske kræfter. Det faktum, at Obamas veto af JASTA blev
underkendt med et overvældende, tværpolitisk flertal i begge Kongressen huse, er
en kraftfuld påmindelse om, at det store flertal af amerikanerne hader Obama og
alt, hvad han har gjort og står for. Saudierne forsøger at skjule det knusende
nederlag, som de og Obama led i kampen om JASTA, ved at spendere $100 millioner
på lobbyvirksomhed, i forsøg på at fjerne den skete skade. De er dømt til at
mislykkes.
Det, der nu er afgørende, er, at det samme niveau af mobilisering af førende
borgere, der var aktive i JASTA-sejren, opretholdes og rettes mod Obama og
gennemførelsen af Glass-Steagall og andre foranstaltninger.
Et afgørende træk for JASTA-sejren var Schiller Instituttets kors fire
opførelser af Mozarts Rekviem i New York City-området på 15-års dagen for
angrebene den 11. september. Det indsprøjtede en vital dimension af kulturel
optimisme gennem forestillingernes skønhed – på et tidspunkt, hvor den desperate
britiske fjende forsøger at begrave enhver kilde til optimisme gennem det

pornografiske show, der kaldes præsidentvalgkampen 2016.
Uanset udfaldet på valgdagen, vil nationen og verden som helhed stadig være
konfronteret med disintegrationen af hele det britiskkørte, transatlantiske
finanssystem og truslen om krig og kaos. Løsningerne for at forhindre dette
kollaps er forhånden, og det er førsteprioritet på dagsordenen. Det er kilden
til styrke for at overvinde vore medborgeres frygt og opnå en hårdt tilkæmpet
sejr. Det kan gøres.
Foto: Den indiske premierminister, Shri Narendra Modi (midten) i BRIKS-ledernes
familiefotografi ved BRIKS-topmødet i Goa, Indien, 16. oktober, 2016.
[brics2016.gov.in]

Vi må afslutte den geopolitiske krig
mod Yemen med en strategi for fred og
udvikling.
Tale af Schiller Instituttets Ulf
Sandmark ved støttekonference for
Yemen i London.
Inkl. meget bevægende videohilsen fra
lederen af Yemen-komiteen for
koordinering med BRIKS, Fouad AlGhaffari
Følgende er en tale, som Ulf Sandmark, repræsentant for Schiller Instituttet,
holdt ved en todages konference i London til støtte for det yemenitiske folk
imod den anglo-amerikanske-saudiske imperiekrig. Han blev også interviewet på
konferencen, og det blev vist på Yemen Tv.
https://www.youtube.com/watch?v=CRcMfUoy19U

Af Ulf Sandmark, økonom, Schiller Instituttet, Sverige. 20. august 2016.
Jeg vil gerne takke arrangørerne af denne konference. Jeg anser denne konference
for at være en milepæl i hjælpen til Yemen for at hævde dets suverænitet, i
særdeleshed, fordi konferencen faldt sammen med den overvældende demonstration i
Sanaa i går, med 4 millioner deltagere. Jeg er så imponeret af det yemenitiske
folks mod, hvor de løber risikoen ved at demonstrere under direkte trussel fra
det anglo-amerikanske-saudiske bombardement.
Det var en storslået manifestation af den yemenitiske nations suverænitet under
landets nye regeringsråd og valgte parlament. Det, vi ser, er et folk, der har
rejst sig for at befri sig selv fra den mest brutale aggression. Med denne
demonstration har de allerede gjort sig til et frit folk i deres indre sind.
Yemen kunne nu gå med i den igangværende verdensrevolution, som organiseres af
BRIKS-landene med deres voksende antal allierede. Det er mere end halvdelen af
verdens befolkning, der har befriet sig selv rent mentalt fra den vestlige,
globale, økonomiske og militære dominans. BRIKS har indledt en proces for at
erstatte den gamle, anglo-amerikanske verdensorden og er begyndt at opbygge
verden i et hæsblæsende tempo. BRIKS er nu i færd med at virkeliggøre de
visionære infrastrukturprojekter, som allerede af Den alliancefri Bevægelse
(NAM) og Bandung-konferencen i 1960’erne blev sat på dagsordenen. Hovedprojektet
udgøres af Den Nye Silkevej [Det økonomiske Silkevejsbælte], der forbinder
Eurasien over land, samt Det 21. Århundredes Maritime Silkevej, der fra Kina
passerer Yemen på sin vej til den Nye Suezkanal.
BRIKS venter ikke. De opbygger deres egne finansinstitutioner,
sikkerhedsorganisationer, infrastruktursystemer, industricentre, teknologi og
videnskab. Dette betyder, at fredsbevægelserne har en ny måde, hvorpå de kan
standse alle de geopolitiske krige, som krigen mod Yemen. Vi kan få Europa og
USA til at gå med i projekterne i Den nye Silkevej. Dette ville gøre Europa og
USA til BRIKS’ allierede, og allierede udkæmper ikke krige med hinanden.
Krigshøgene kan omgås og gøres impotente. Samtidig kan dette gigantprojekt sætte
alle vore arbejdsløse unge mennesker til at producere maskiner og andre
nødvendige midler.
Jeg er her for at være med til at grundlægge en international koalition for at
standse krigen imod Yemen, som vi i går diskuterede i workshoppen. Ideen i min
organisation, det internationale Schiller Institut med Helga Zepp-LaRouche som
leder, er at udbrede måder at virke for freden på, med en politik for økonomisk
udvikling. Konstruktionen af Den nye Silkevej er det største fredsprojekt
nogensinde, der opbygger freden ved at forbinde nationer i praksis, rent fysisk

med jernbaner, hovedveje, kanaler og alle former for infrastruktur.
Vi vil erstatte de geopolitiske krige med et nyt paradigme for relationer i
verden, en multi-polær verden i stedet for den døende verden under angloamerikansk dominans og finansbobler. Det nye paradigme er formuleret gennem den
kinesiske præsident Xi Jinpings »win-win«-koncept, som er et koncept for
fredeligt samarbejde, baseret på en genoplivelse af visdommen hos Kon Fu Tse
(Konfucius). Den åbner Silkevejene for en fornyet dialog mellem civilisationer
på det højeste filosofiske, kunstneriske og videnskabelige niveau, en dialog,
hvori Yemen, »Visdommens land«, vil føle sig hjemme.
Blot inden for de seneste par måneder er Japan og Filippinerne blevet
rekrutteret bort fra krigshøgene, der har presset på for at fremme en atomar
konfrontation i det Sydkinesiske Hav. Japan begynder at samarbejde med BRIKS om
gigantprojekter i det fjernøstlige Rusland, i Indien og Indonesien. Tyrkiet er i
færd med at blive rekrutteret af Rusland og stabiliserer relationerne med
Egypten, Israel, Kaukasus og den tyrkisktalende del af Centralasien og
sandsynligvis med Syrien. Og Rusland har netop, hvad der er meget vigtigt, i FN
blokeret en ny, saudisk resolution mod Yemen. Flere østeuropæiske lande, og
ligeledes Grækenland, såvel som også det meste af Afrika og Latinamerika, er i
færd med at orientere sig mod Den nye Silkevej og BRIKS. Selv her i London
ønsker City [of London] at gå med i den kinesiske valutahandel, og der er
således en modstand her, imod de krigshøge, der truer med atomkrig.
Dette kort over Verdenslandbroen (se fodnote) beskriver, hvorledes de Nye
Silkeveje agter at nå ud til alle kontinenter. Forbindelsen over (under)
Beringstrædet bliver en direkte forbindelse mellem Rusland og USA for at
cementere deres fredelige samarbejde og opkoble de amerikanske kontinenter til
Den nye Silkevej. Dette, sammen med opkoblingen af Afrika, vil skænke os en
Verdenslandbro. Og Afrika kan opkobles, både i Egypten, til Spanien og Sicilien,
men, hvad der er af afgørende betydning for Yemen, også under Bab El Mandebstrædet til Djibouti. Dette kort er af Schiller Instituttet blevet udarbejdet på
baggrund af diverse udviklings- og fredsprojekter, som vi har arbejdet med i
løbet af de seneste 40 år. Det er en del af en Specialrapport med titlen »Den
Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen«. I år har vi udgivet den udvidede
arabiske oversættelse af denne rapport.
Den fremragende kamp for håb i Yemen
Uden håb findes der ingen fremtid. Med en plan for genopbygningen af Yemen gøres
håbet konkret, om virkeliggørelsen af det yemenitiske folks potentialer, dets
produktive evner, dets videnskab og dets rige arv. Schiller Instituttet er i

kontakt med fremragende kæmpere i Yemen, der gør dette på trods af de angloamerikanske-saudiske bombardementer. De har stiftet Yemen-komiteen for
Koordinering med BRIKS. Hver tirsdag mødes de modigt ved møder i Sanaa for at
studere og udvikle planerne for Yemens genopbygning.
Deres leder, Fouad Al-Ghaffari, sendte en videofilm som en hilsen til Schiller
Instituttets konference i Berlin for blot to måneder siden. Videoen
demonstrerede det mest bevægende mod og den mest bevægede optimisme med kamp for
menneskehedens højeste værdier. Jeg vil gerne afslutte min fremstilling med at
dele denne video med jer, der viser hans rapport over, hvad de gør for at
mobilisere håb og værdighed i Yemen.

Schiller Instituttets konference i Berlin blev dybt bevæget af denne video og
vedtog følgende resolution:
Schiller instituttets konference i Berlin 25. – 26. juni (2016) sender de
varmeste hilsener til støtte for den store, yemenitiske nation og Fouad AlGhaffaris studiegruppe. Deres modige, intellektuelle lederskab, bogstavelig talt
midt i sataniske kræfters bombardement, har været en inspiration for tusinder af
mennesker i USA, Latinamerika og Europa. Vi aflægger en højtidelig ed om, at vi
vil kæmpe for udvidelsen af den Nye Silkevej til genopbygningen af Yemen,
således, at de mange myrdede mænds, kvinders og børns liv vil blive æret i en
renæssance i Yemen, der ligeledes vil genopbygge de smukke, gamle byer og disses
arkitektur. Yemen må og vil blive en perle blandt Sydvestasiens nationer, og i
verden, meget snart!
fodnote: Udførligt kort med forklaringer findes i Specialarapport: Den Nye
Silkevej bliver til Verdenslandbroen

Final
Declaration of the International
Conference to Support of Yemeni People
Report by Ulf Sandmark.
Over the span of two days tens of scholars, academics, experts, journalists and
activists met to declare their support for and solidarity with the Yemeni people

who are facing cruel war by the evil Saudi-led coalition. Held at the Pullman
Hotel, in St Pancras, London, more than 150 of these concerned people dealt with
the war whose bloody chapters continue to unfold with no one from the "Free
World" venturing to call for a ceasefire. These people came from UK, US, Canada,
France, Germany, Belgium, Holland, Italy, Lebanon, Iraq, Bahrain, Egypt, Sudan,
Kuwait, Iran, Malaysia and India to express in one voice their demand to stop
the blood-letting, attend the wounded and fee the starving among the inhabitants
of that country with its historic civilisation. They met for noble causes,
ignoring political calculations or stands based on racial, religious or
sectarian prejudice. They raised the banner of Peace, Justice, Love and
Fraternity and

shouted in one voice: Stop the War on Yemen".

Over the two days, Saturday and Sunday 20th and 21st August 2016, the sessions of
the "International Conference to support he Yemeni People" were held to discuss
various issues related to the war; political background and consequences. The
Saudi policies towards Yemen, past and present, its regional ambitions, and the
ideology it seeks to spread in the world were debated. The religious dimensions
of the Saudi policy towards Yemen were also dealt with especially Riyadh's
insistence on spreading Wahhabism which is linked worldwide to extremism,
exclusion and terrorism. The participants came from far afield to clear their
conscience after they realised the direct complicity of several Western
countries, especially the United States and the United Kingdom in the war which
has now lasted over 17 months. It has led to the killing of more than 13
thousand Yemenis, mostly civilians and including over 3000 children. They have
seen the comprehensive destruction which turned Yemen into rubble due to the
persistent bombing by the F16s and Typhoon aircrafts. They shed light on the
destruction of the human and Islamic heritage in Yemen and the implication for
the history of mankind. The Sheba civilisation has been destroyed as well as the
Ma'rib dam. This destruction is in line with the Wahhabi doctrines which have
deep enmity to civilizational heritage, Islamic or otherwise. Their hearts were
throbbing with anger as they saw images of destruction of the specific Yemeni
architecture. They also dealt with the land, sea and air blockade imposed on
Yemen and how the country is being throttled by the Saudi forces supported by
American and British fleets in the Arabian the Red seas. They called for the
immediate lifting of this blockade which is another form of war crimes. The
international stands were reviewed by the participants who were horrified to
remember how the United Nations was forced to remove Saudi Arabia from the list
of countries that violate the rights of the children in Yemen. They also
expressed outrage at the deafening silence that is preventing Western
governments from calling for a ceasefire to spare the lives of Yemenis. They
considered that allowing Saudi Arabia to continue its aggression on Yemen is

dangerous hypocrisy and serious violation of the "war on terror". It is no
longer secret to link this international terrorism as presented by AlQa'ida and
ISIS to the sources of extremism, exclusion and terrorism enshrined the Wahhabi
ideology which is promoted by Saudi schools and universities and supported with
the petro-dollars.
After two days of extensive discussion the participants presented the following
recommendations:
1-

Ceasefire has become an immediate need that cannot be delayed any

longer. The world must not hesitate to raise its voice and call on the United
Nations Security Council to pass a resolution to impose a ceasefire and stop the
illegal aggression on Yemen. Failing to do this is tantamount to complicity in
the cruel war and could be considered participation in war crimes.
2-

The participants call specifically on the United States, the United

Kingdom and the European Union to break the deafening silence and call for the
ceasefire. They are also required to impose an immediate arms embargo on Saudi
Arabia and other countries participating actively in killing the Yemeni people.
3-

The participants urge the World community to respect the right of the

Yemeni for self-determination and to choose their own political system through
the adoption of the known democratic means. As they inaugurated their conference
the participants saw for themselves the millions of Yemenis marching in the
streets of Sanaa in support of the newly-formed Political Council. Their choice
must be respected.
4-

The files of destruction caused by the Saudi-led aggression were

reviewed with bitterness at its cruelty and ferocity, especially in its huge
human losses, the killing of children and women and the obliteration of the
Yemen civilization. The scenes brought back to mind the devastation of the
Second World War. An immediate ceasefire is thus necessary to spare the Yemenis
further losses.
5-

The blockade on Yemen's sea, land and air ports must be lifted

immediately. Relief convoys must be allowed to reach the victims of war and
famine which are in millions according to UN figures. More than half the Yemenis
are in a state starvation and many will perish as a result. Diseases have spread
due to the lack of medical care resulting from the blockade.
6-

The participants reviewed the Saudi policy of targeting civilian sites

like schools, hospitals, factories and mosques. They called on the UNESCO to

break its silence, condemn the Saudi aggression and call for ceasefire. They
hailed the efforts of the human rights bodies especially those that have
produced reports confirming the war crimes by the Saudis. Particular
appreciation was made to the efforts of Amnesty International, Human Rights
Watch and Doctors Without Borders (MSF).
7-

The guests affirmed their rejection of extremism, exclusion and

terrorism, pointing to the links between those phenomena and the aggression on
Yemen. They pointed specifically to the spread of Al Qa'ida in half the land of
Yemen under the control of the Saudi-led coalition. This needs special attention
from the World community due to its negative impact on international peace and
security.
8-

The participants urged the media, those active in the social networks

and international NGOs to undertake campaigns to inform the public and break the
news blackout imposed on Yemen and the destructive Saudi-led aggression. They
expressed their unease about the indifference towards the bloodshed in Yemen.
This aggression is unique; millions are spent only to keep it out of the
television screens. That, in itself, is a war on the truth.
9-

The Conference called for the creation of a special international

commission to investigate the extensive war crimes committed in Yemen and
confirmed by Amnesty International, Human Rights Watch and UN's experts. They
also called for the creation of the "Yemen War Crimes Tribunal" to take care of
any such crimes.
10-

Finally, the participants expressed appreciation of the stands of the

countries that have helped the Yemeni people or worked to facilitate a
ceasefire, especially the Sultanate of Oman, the State of Kuwait and the Islamic
Republic of Iran. They expressed gratefulness to the media outlets that covered
the war and highlighted the plight of the Yemeni people. They also thanked the
management of the Pullman Hotel, that have provided excellent services to the
delegates.
The International Conference to Support the Yemeni People

21st August 2016, London.

Ulf Sandmark fra det svenske Schiller
Institut kommenterer demonstration
med millioner af deltagere i Sanaa,
Yemen, 20. august 2016.
Video, vist på Yemen-Tv.
Ulf Sandmark, Schiller Institute, Sweden, comments on the historic multi-million
demonstration in Sanaa, Yemen, August 20th, 2016. He participated in the
International Conference to Support Yemeni People held in London the same day.
The comment was very appreciated and was shown on Jemen TV several times the
same day.

Obama-krisen er nu over os
25. august, 2016 (Leder) – Den største enkeltstående hindring for, at verden kan
bevæge sig ind i det ny globale paradigme for samarbejde om udvikling,
videnskabelige fremskridt og en ny æra med rumforskning og opdagelser, er de
mange kriser, der er blevet fremprovokeret af den britiske agent Barack Obama i
løbet af sine syv-et-halvt år i embedet.
Det er heldigt, at verdens ledere skal samles ved en række topmøder, der starter
i løbet af de næste par uger, og som vil give mulighed for at imødegå disse
accelererende kriser og for, under ledelse af personer som Vladimir Putin, Xi
Jinping og Narendra Modi, at handle med dristighed. Xi Jinping har allerede
gjort det klart, at han vil bruge sit formandsskab af dette års G20-topmøde til
at genoplive den oprindelige målsætning om at skabe en ny global finansiel og

økonomiske arkitektur (G20 udviklede sig fra præsident Bill Clintons G22initiativ, der skulle finde løsninger på 1997-98-fasen af det fortsat
fremstormende, globale finansielle sammenbrud).
Obama-katastroferne rammer i hele verden, herunder i USA, hvor Obamacare er på
randen af et sammenbrud med store sygeforsikringsselskaber, der insisterer på
præmiestigninger for 2017 på 40-62 procent, og med mange stater, der er ude af
stand til at opretholde markeder for sygesikring, som Obama ellers hævdede ville
reducere forsikringssatserne og udvide dækningen.
Obamas forfejlede politik i Mellemøsten og Nordafrika fortsætter med at være en
hårfin udløser for en større krig med Rusland. Embedsmænd i Pentagon har udstedt
direkte trusler om at nedskyde russiske og syriske fly, hvis de truer
amerikanske specialstyrker, der opererer med syriske oprørsgrupper inde i syrisk
territorium – en åbenlys krænkelse af syrisk suverænitet.

I går nåede den

tåbelige Obama-politik et absolut lavpunkt, med amerikanske styrker, der yder
støtte til en tyrkisk-ledet invasion af det nordlige Syrien til bekæmpelse af
bade ISIS og kurdiske krigere – som også er støttet af amerikansk
militærpersonel. Den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov, som skal mødes med
den amerikanske udenrigsminister John Kerry i Geneve på fredag og lørdag, har
gjort det klart, at der ikke kan blive nogen fælles amerikansk-russisk krig mod
Islamisk Stat, med mindre USA gør det klart, at Washington ikke støtter Al
Qaeda-Nusra Front, der for nyligt ændrede navn og hævder at have droppet sine
bånd til Al Qaeda.
I det asiatiske Stillehavsområde har indsættelsen af det amerikanske THAAD
missilforsvarssystem i Sydkorea øget risikoen for krig i dette omskiftelige
område. USA og Sydkorea udfører nu fælles øvelser ud for den koreanske kyst,
øvelser, der har foranlediget Nordkorea til at udføre en prøveaffyring af et
ubådsbaseret missil, der landede i Japans ADIZ i det Østkinesiske Hav (Air
Defense Identification Zone; luftforsvars-identifikationszone).
På trods af klare beviser for, at saudierne i deres krig mod Yemen begår
folkemord, så fortsætter USA med at levere afgørende støtte til den saudiske
krigskoalition og fortsætter med at sælge for hundreder af milliarder dollars
våben til kongeriget – selv efter udgivelsen af de 28 sider af den oprindelige
Fælles Kongresundersøgelsesrapport om 11. september, der dokumenterede
omfattende støtte fra det saudiske regime til de terrorister, der angreb World
Trade Center og Pentagon.
Alt, hvad præsident Obama har rørt ved, siden han tiltrådte embedet, har vist
sig at være katastrofalt, og den kumulative effekt af hans krigspolitik og hans

monetære og økonomiske politik har bragt verden på randen af katastrofe.
På samme tid har Ruslands, Kinas, Indiens og andre eurasiske landes indsats
skabt nye muligheder for økonomisk vækst gennem projekter, der er godt i gang,
under Kinas program for Ét bælte, Én vej, som nu også er vedtaget af den
Eurasiske Økonomiske Union, og som ASEAN-nationerne og andre nu også i stigende
grad tilslutter sig.
Tiden for at dumpe Obama er for længst overskredet, og sammen med ham også hans
britisk-dikterede politik.
Foto: Et nyt paradigme er inden for menneskehedens rækkevidde, hvis Obama
endelig fjernes fra embedet før valget. [Officielt Hvide Hus-foto af Pete Souza]

Læger uden Grænser trækker sit
lægepersonale ud af seks hospitaler i
Yemen;
angiver fare fra saudisk-amerikansk
koalition
19. august 2016 – Læger uden Grænser meddelte i går, at de trækker alt personale
ud af seks hospitaler i det nordlige Yemen efter angrebet den 15. juli på
hospitalet i Abs udført af den saudiskledede koalition, som, sagde de, »er det
fjerde og mest dødbringende angreb på nogen LuG-støttet facilitet i denne krig,
og der har været utallige angreb på andre sundhedsfaciliteter og tjenester i
hele Yemen.«
Joan Tubau, generaldir. for LuG, sagde: »LuG beder den saudiskledede koalition
og de regeringer, der støtter denne koalition, især USA, UK og Frankrig, om at
sikre en omgående indførelse af forholdsregler til markant at forøge
beskyttelsen af civile.« Men indtil dette sker, er de aktuelle protokoller
utilstrækkelige og faren alvorlig.
De seks hospitaler ligger i det nordlige Yemen, i de administrative distrikter
Saada og Hajjah. Faciliteterne vil fortsætte med at arbejde med frivilligt
personale fra Sundhedsministeriet, men tjenesteydelserne var i forvejen

forfærdeligt overbelastet. Evakueringen af LuG-personale omfatter fødselslæger,
børnelæger, kirurger og specialister for intensivafdelinger.
I bombeangrebet den 15. juli af Abs-hospitalet i Hajjah-distriktet blev 19
mennesker dræbt og 24 såret. LuG erklærer, at de har mistet tilliden til, at den
saudiskledede koalition vil gøre noget for at forhindre sådanne fatale angreb.
LuG’s pressemeddelelse fra 18. august slutter, »At sundhedspersonale og syge og
sårede mennesker dræbes i et hospital, taler sit tydelige sprog om denne krigs
grusomhed og umenneskelighed.«
Den 17. august siger en lederartikel i New York Times med overskriften, »Amerika
er medskyldig i blodbadet i Yemen«, at »Saudi-Arabien, der startede luftkrigen i
marts 2015, bærer det tungeste ansvar for at opflamme konflikten … «, og at,
»Hr. Obama aftalte at støtte interventionen i Yemen – med Kongressens formelle
godkendelse – og at sælge endnu flere våben til saudierne … « Redaktionen
konkluderer, »I betragtning af de civile tab, kan en fortsat amerikansk støtte
til denne krig ikke forsvares.«
Foto: Abs-hospitalet i Hajjah-provinsen blev bombet i mandags, hvor 19 mennesker
blev dræbt. Læger den Grænser evakuerer nu personale fra stedet, og fra fem
andre hospitaler i det nordlige Yemen, pga. bombeangrebene.

Stop Vestens folkemord af Yemen
13. august 2016 – Et dossier over den indsats, som, med støtte fra »Vesten«,
gennemføres af saudierne, for at ødelægge ikke alene houtierne og befolkningen
mere bredt i Yemen, men også denne nations tusindårige historiske og meget rige
kulturelle arv, er nu tilgængelig.
Det er skrevet af Christine Bierre, der rapporterer om afsløringer af den
igangværende, overlagte ødelæggelse af Yemens historiske og kulturelle arv.
Disse afsløringer fandt sted på et kollokvium (mindre videnskabelig konference),
der blev arrangeret i Frankrigs Nationalforsamling i slutningen af juni af et
socialistisk medlem, i opposition til præsident François Hollandes udenrigs- og
indenrigspolitik, og i samarbejde med kendte specialister fra Yemen inden for
arkitektur, arkæologi, samt arkiver og manuskripter. Vi er taknemmelige over for
én af talerne ved dette kollokvium, Paul Bonnenfant, fra Frankrigs Nationale
Forsknings- og Videnskabscenter (CNRS), som har givet os tilladelse til at bruge

de smukke billeder, han tog af monumenter i Yemen mellem 1975 og 2004.
Dossieret er udlagt i dag på Solidarité & Progrès’ webside (»I Yemen bliver
folket og deres minder myrdet, med Frankrig som medskyldig«), og, i betragtning
af vores kamp imod saudierne og Vestens angreb i Mellemøsten, samt den
kendsgerning, at Yemen stadig i dag ligger ved korsvejen for den økonomiske og
kulturelle Silkevej, mente Helga Zepp-LaRouche, at vi skulle bruge det uden
ændringer på alle vore websider, udgivelser, webcasts og konferencer i
forbindelse med vore igangværende kampagner, og på en måde, hvor disse to
spørgsmål – »drab på folkeslag og deres minder« – er fuldstændig forbundet. Det
bør bruges til at fremprovokere et ramaskrig over folkemordet på dette meget
gamle folk, i tidligere tider kendt som »Det Lykkelige Arabien«.
Her følger nogle afsnit af introduktionen:
»Krigshandlinger, der tilsigter den totale eller delvise ødelæggelse af
nationale, etniske, racemæssige eller religiøse grupper« udgør FN’s definition
af folkemord. Den 29. august indledte den saudiske koalition igen en krig, der
stemmer overens med denne definition, mod Yemen. Et angreb imod en etnisk og
religiøs gruppe, der har været en del af Yemen siden det 8. århundrede,
zaydierne (et shiamuslimsk mindretal), og imod Yemens tusindårige arv.
Krigen, som den saudiske koalition, bestående af ti stater, lancerede imod Yemen
i marts 2015, er en brutal krig, der på rekordtid allerede har ført til 7-10.000
dræbte og flere end 2 millioner fordrevne. Det er en illegal krig, der ikke er
godkendt af FN, og som ikke har respekteret nogen af lovene for krig: 23
hospitaler er blevet bombet, 30 skoler er blevet ødelagt, og børn er målskive.
En FN-rapport, der hurtigt blev trukket tilbage efter massivt pres fra SaudiArabien, anklagede koalitionen for at have forårsaget 60 % af dødsfaldene i
civilbefolkningen siden marts 2015, heraf to tredjedele børn: 785 børn er blevet
dræbt, 1168 bør er blevet såret, alene i 2015, dvs. tæt på 6 børn om dagen! Og
ud over at dræbe folk, så gør saudierne også bevidst et folks minder til
målskive, ved systematisk at ødelægge Yemens ekstremt rige og tusindårige
kulturelle og historiske arv.
Titelfoto: Yemens hovedstad Sanaa.
Herunder følger Christine Bierres dossier, på engelsk. Alle billeder kan ses på
den franske webside for Solidarité & Progrès, se ovenstående link.

Download (PDF, Unknown)

Saudisk udslettelse af fabrikker og
økonomisk aktivitet i Yemen
er en yderligere krigsforbrydelse,
rapporterer Human Rights Watch
17. juli 2016 – Den saudisk-ledede koalition af bevæbnede styrker er nu i færd
med at bombe fabrikker og andre lokaliteter for økonomisk aktivitet i Yemen,
hvilket er en krigsforbrydelse, erklærer gruppen Human Rights Watch i en rapport
med titlen, »Bombning af virksomheder: Saudiske civile luftangreb mod Yemens
civile økonomiske strukturer«. Rapporten blev udgivet den 11. juli.
Dette er yderligere et element i den fremskredne saudiske kampagne for at rykke
ethvert tegn på menneskeligt liv i Yemen op med rode. Rapporten dokumenterer 17
saudiske koalitions-luftangreb »mellem marts 2015 og februar 2016, mod 13 civile
økonomiske strukturer inklusive fabrikker, varehuse, en farm og to kraftværker.
Disse angreb dræbte 130 civile og sårende yderligere 171. De i luftangrebene
ramte faciliteter producerede, oplagrede eller distribuerede varer til
civilbefolkningen, inkl. mad, medicin og elektricitet, varer, der selv før
krigen var mangel på i Yemen, som er blandt de fattigste lande i Mellemøsten.
Sammenlagt beskæftigede faciliteterne over 2.500 mennesker; efter angrebene
afsluttede mange af fabrikkerne deres produktion, og hundreder af arbejdere
mistede deres levebrød.«
Dette er kun en brøkdel af de luftangreb, som saudierne har udløst mod økonomisk
aktivitet i Yemen. Rapporten erklærer, at »Iflg. Sanaa Handels- og
Industrikammer har [saudiske] koalitionsangreb beskadiget eller ødelagt mindst
196 virksomheder mellem 26. marts 2015 og 17. februar 2016. Handelskammeret gav
Human Rights Watch en liste over 59 specifikke fabrikker, varehuse og andre
civile strukturer, der er blevet ramt af koalitionens luftangreb, og datoer for
angrebene, samt deres beliggenhed.« Men fordi Human Rights Watch har et
begrænset personale og anvender en procedure med direkte interviews for at
determinere, hvorvidt en fabrik eller virksomhed er blevet ødelagt,
koncentrerede gruppen sin rapport om de 13 civile, økonomiske strukturer, der er
rapporteret ovenfor.

Human Rights Watchs konklusioner er utvetydige: »Loven om krig forbyder angreb
på civile mål.« Sådanne civile mål »omfatter fabrikker, varehuse og andre
kommercielle entrepriser, så længe disse ikke bruges til militære formål eller
bliver militære mål. Disse angreb mod mål, som blev gennemført bevidst – med
overlæg eller hensynsløst – er krigsforbrydelser.«
Bilag: Human Rights Watch video fra 2015, ca. 4 min.
https://www.youtube.com/watch?v=zWHzF5UFFvk

Yemen: Læsning af EIRs Rapport om
Verdenslandbroen bliver nationale
begivenheder.
D. 11, maj 2016 – De ugentlige sessioner med studier af den arabiske
oversættelse af EIR specialrapporten Den Nye Silkevej bliver til
Verdenslandbroen har udviklet sig til at blive nationale begivenheder, der
overværes af ministre, universiteter, digtere, intellektuelle, forretningsfolk,
civilsamfunds-organisationer, og de mest prominente nationale og internationale
massemedier i Yemens hovedstad, Sanaa . Alt dette finder sted alt imens det
anglo-amerikanske-saudi bombardement af byen og invasionen af landets sydlige
del aldrig er ophørt. Disse begivenheder er organiseret af Rådgivningskontoret
for Koordinering med BRIKS, som ledes af Fouad Al-Ghaffari. Et tusind kopier af
rapporten blev trykt i sidste uge til distribution blandt institutioner og
individuelle statsborgere.
D. 10. maj afholdtes den 8. læsesession af rapportens 3. del, ”Kina: Silkevejen
til Udvikling of Fred,” og sessionen blev overværet og adresseret af den
fungerende minister for kommunikation, Hr. Muslih Muhsin Al-Azir. Mødet blev
også overværet af formanden for Yemens Center for Strategiske Studier og
Forskning, Dr. Abdul-Aziz Al-Muqalih, som også er en af de bedst kendte af
Yemens digtere og romanforfattere, samt en anden prominent poet, Al-Gharbi
Amran. Kopier af den frisktrykte rapport blev uddelt som gaver til nogle af de
prominente gæster. Et stort banner viste rapportens omslagsside samt kortet af
Verdenslandbroen fra bagomslaget, og et portræt af præsident Xi Jinping, prydede
mødets baggrundsbanner.

Mødet blev også via video adresseret af Hussein Askary, medforfatter af EIR
rapporten og oversætter af den arabiske version. Askary forklarede den kinesiske
rolle i den Nye Silkevej, hvilken, – som forkvinde for Schiller Instituttet og
’den nye Silkevejsdame’ Helga Zepp-LaRouche, har beskrevet det, – er det største
projekt for fred og udvikling i historien. Askary redegjorde for historien om
den fælles indsats siden 1996 af Kina og Schiller Instituttet, for at promovere
og opbygge dette projekt. Han redegjorde også for grundpillerne af den
Konfucius-baserede kinesiske filosofi bag den Nye Silkevej: Kærlighed, harmoni
og gensidige fordele, idet han påpegede, at disse er diametrale modsætninger til
det nuværende destruktive og inhumane anglo-amerikanske system.
Fungerende minister Al-Azir roste de historiske bånd mellem Yemen og Kina, der
strækker sig fra den præ-islamiske periode (før det 6. århundrede A.D.), samt
den kinesiske støtte til det yemenitiske folk siden den republikanske revolution
d. 26. september, 1962, samt for Kinas støtte til alle aspekter af udvikling.
Hver yemenitisk statsborger føler hver især virkningen af Kinas bidrag til hans
eller hendes liv i dag, især til Sanaa-Hudaida motorvejen. Al-Azir understregede
også vigtigheden af, at udbygge de gode relationer med Folkerepublikken Kina, og
roste den rolle, som Rådgivningskontoret for Koordinering med BRIKS har spillet,
for at forbedre Yemens relationer med venlige nationer, såsom Kina.
Den 9. Maj holdt Rådgivningskontoret et arrangement i fællesskab med Sanaa
Universitetet og dets tilknyttede Center for Strategisk Forskning, for at
underskrive en samarbejdsaftale om den Nye Silkevejsrapport, og anden forskning
relateret dertil.
Foregående læsesessioner har behandlet LaRouche’s ideer om fysisk økonomi
inkluderet i Del 2, ”Metrikker for Fremskridt.” Efterfølgende diskussionen om
vigtigheden af kernekraft, udtalte viceminister for elektricitet og energi, Dr.
Hareth Al-Amri, at den Yemenitiske regering burde genoplive det
kernekraftprogram, som blev opgivet i 1990’erne.
Mediedækningen af disse begivenheder har været konstant. Interessen for den Nye
Silkevej og Yemens forbindelse med både Silkevejens økonomiske Bælte og det 21.
århundredes Maritime Silkevej (Et bælte, En vej) er blevet vækket i brede dele
af landet, både gennem forståelse af vigtigheden af disse ideer, og visioner for
rekonstruktion af Yemen efter den igangværende ødelæggende krig. I denne krig
har saudiske krigsfly, med amerikanske og britiske våbensystemer, fokuseret på
at ødelægge den basale infrastruktur og eksisterende industrier, for at tvinge
befolkningen til at knæle for det anglo-amerikanske imperiums magt. Men det er
ikke sket.
Disse aktiviteter er også blevet en kilde til håb for folk i Yemen, der betaler
en høj pris på grund af denne sataniske geopolitiske krig. I øjeblikket er der
forhandlinger undervejs i Kuwait mellem de Sanaa-baserede nationale kræfter, og
den saudisk-støttede eksilregering, under protektion af FN. Den russiskkinesiske indsats for at afslutte krigen i Syrien og genopbygge landet, mærkes

også i Kuwait. De forskellige parter bliver fra alle siger presset til at
standse kampene og genoprette den politiske proces, der skred godt fremad, før
saudierne saboterede den i marts-april 2015.
Uanset udfaldet af disse forhandlinger, og uanset hvilken regering der endeligt
etableres, vil den være nødt til at tage ideerne indeholdt i EIR
specialrapporten med i betragtning. Og de visioner, som yemenitterne skaber fra
deres læsning af disse ideer, vil nødvendigvis danne basis for genopbygning af
landet, og bringe fred og udvikling til nuværende og fremtidige generationer.
Kina og Rusland må bidrage til disse visioner med deres støtte og indflydelse,
fordi Yemens skæbne vil få stor indvirkning på den vej, som det Nye Silkevejs
Freds projekt vil tage.

Endnu et Læger uden Grænser-hospital
bombet i Yemen
10. januar 2016 – Mindst fire mennesker er blevet dræbt i et missilangreb i dag
på en Læger uden Grænser-facilitet i Razih i det nordlige Yemen, med endnu mange
flere sårede. Raquel Ayora, LuG’s operationelle direktør, sagde, at, som i alle
tilfælde, »bliver alle krigsparterne, inklusive den saudisk-ledede koalition,
som standardpraksis informeret om GPS-koordinaterne for de hospitalsfaciliteter,
hvor LuG arbejder, og vi er i konstant dialog med dem for at sikre, at de
forstår, hvor alvorlige de humanitære konsekvenser af konflikten er, samt
behovet for at respektere ydelsen af hospitalstjenester«.
Obama og hans ligesindede britiske aktiver i Saudi Arabien har nu bombet et LuGhospital i Afghanistan og to i Yemen.

Iran advarer USA og Saudi Arabien
imod at standse skib med nødhjælp til
Yemen
13. maj 2015 – I kølvandet på gennemførelsen af et stop i fem dage, i perioden
13.-17. maj, for luftangrebene på Yemen fra den saudisk-ledede alliance, har

Iran sendt et nødhjælpsskib af sted til Yemen med de mest nødvendige medicinske
forsyninger.
»Et skib, der medfører et tolv mand stort lægeteam fra Iran, så vel som over 100
tons af landets hjælp, bestående af medicin og lægeudstyr, blev afsendt til
Yemen onsdag morgen«, den 13. maj, sagde vicedirektør før det Iranske Røde
Halvmåne, Seyed Reza Rais Karami, rapporterede Fars Nyhedsagentur.
Iranske myndighedsfolk forventer, at skibet vil ankomme til Hodeida, Yemen, i
næste uge. Den Islamiske Republiks Flåde har lovet at vogte skibets sikkerhed.
En talsmand for det saudiske militær sagde den 12. maj, at hvis Iran ønsker at
levere humanitær hjælp, bør landet koordinere det igennem FN; et iransk forsøg
på at levere nødhjælp ad luftvejen blev standset af saudiernes bombning af
lufthavnen i Sana’a.
Idet man frygtede, at saudierne ville forsøge at standse de medicinske
forsyninger i at nå frem til Yemen, har Irans vicegeneralstabschef, gen. Masoud
Jazayeri, advaret USA og dets arabiske allierede fra Golfstaterne mod at standse
et nødhjælpsskib fra Iran med kurs mod Yemen, rapporterer Associated Press i
dag. »Både Saudi Arabien og dets nye herskere, så vel som også amerikanerne og
andre, bør huske, at hvis de skaber problemer for den Islamiske Republik mht. at
sende humanitær hjælp til lande i regionen, vil det være gnisten til en ild,
hvis slukning definitivt ville være uden for deres rækkevidde«, sagde Jazayeri.
»Jeg erklærer ligefremt, at den Islamiske Republik Irans selvpåførte
tilbageholdenhed ikke er grænseløs«, advarede han. Bemærkningerne faldt i et
interview med det Teheran-baserede, arabisksprogede Al-Alam den 12. maj.

Foto: Et iransk skib, kaldet Nejat (redning), afsejler fra den sydlige, iranske
havn Bandar Abbas med kurs mod det krigshærgede Yemen.

Leder 30. april 2015:
Verden har valget mellem to systemer
I en helt ekstraordinær uge, hvor Helga Zepp-LaRouche talte ved tre,
betydningsfulde »Ny Silkevejs«-konferencer i Europa, indledte hun sin tale til
Cultural-Business Dialogue i Baden-Baden den 25. april på følgende måde: »Rent

strategisk må vi tage to fuldstændigt forskellige systemer i betragtning.«
»Det ene system er baseret på geopolitisk ekspansion og på maksimering af profit
for de få. Skulle dette system blive det fremherskende, kunne det føre til den
menneskelige arts udslettelse.
Lykkeligvis, … er et fuldstændigt parallelt, økonomisk og finansielt system
vokset frem siden sidste juli, et system, der bestemt ikke er uproblematisk, men
som har en radikalt anderledes orientering; og som rent faktisk er baseret på
fremtiden og på menneskelig kreativitet.«
Dette er BRIKS’ og deres allierede landes system. Det oligarkiske system
domineres af City of Londons finansielle imperialister og truer med global
affolkning og atomkrig. Se på situationen i Yemen – det seneste udbrud af krig
med folkemord til følge, som er støttet af præsident Obama, i Mellemøsten og
Nordafrika – hvor Røde Kors rapporterer, at 12 millioner af de i alt 20
millioner yemenitter, der nu udsættes for bombardementer og total blokade af
Saudi Arabien, Qatar og Den amerikanske Flåde, mangler »sikkerhed for
fødevarer«, eller mangler mad i det hele taget. De fleste mangler nu også vand,
som ikke engang kan pumpes op, da der hverken er brændstof eller elektricitet.
Dette sker samtidig med, at mange tusinde mennesker drukner i Middelhavet, mens
de forsøger at flygte til Europa fra terroroperationer, der er sat i gang af
Obamas og Camerons krige i Libyen, Syrien og Irak.
Se dernæst på den storstilede, næsten omgående og fuldt ud samarbejdende respons
fra Kinas og Indiens side – BRIKS – til jordskælvskatastrofen i Nepal, en
respons, der omfatter den kombinerede udsendelse af hærenheder fra begge BRIKSmagter for genopbygning, og Indiens ekstraordinære løfte om 10 mia. dollar til
genopbygning af infrastruktur i et lille land.
Sammenlign Obamas Trans-Pacific Partnership (TPP) – der i den grad er et
svindelnummer fra Wall Street, at det er blevet en grundsten for den næste
præsidentkandidat fra hans eget parti – med de seneste ti års serier af faktiske
handelsaftaler mellem Kina, ASEAN-landene og Sydkorea. Det har resulteret i
ekstraordinær vækst i den interne, asiatiske handel med varer i løbet af dette
tiår.
Eller betragt engang den bolivianske præsidents ekstraordinære forpligtelse over
for sin nation til at »frembringe idéer, eksportere idéer og skabe et videns- og
videnskabssamfund«. Bolivia har omgående orienteret sig mod BRIKS-alliancen og
har været blandt de lande på kontinentet, der har oplevet den hurtigste,
økonomiske vækst.

Vi bekæmper to af det London-centrerede, oligarkiske systems fascistiske
marionetter i USA, præsident Barack Obama og Californiens guvernør Jerry Brown.
»Brunskjorte« (»Brownshirt«) konfronteres med modstand fra kommuner og selskaber
i hele Californien mod hans påbudte nedskæring af vandforbruget på 25 %; nu har
han anmodet om, at lovgivningsmyndigheden udsteder bøder til indbyggere eller
erhvervsforetagender på 10.000 dollar pr. dag for ikke at opgive deres forbrug
af ferskvand – når der er et helt ocean fuld af vand ud for statens kyster. Når
LaRouche-bevægelsens politiske aktivister meget ligefremt mobiliserer
indbyggerne til at »sætte denne nazist [Brown] i spjældet«, har disse aktivister
fået en dynamisk respons fra Californiens borgere.
Obama er gået i en fælde med sit planlagte »TPP«-angreb på Kina og Asiatisk
Infrastruktur-Investeringsbank (AIIB), som har udviklet sig til et angreb på
hans eget parti på vegne af Wal Street. Der er en intern revolte imod ham og
planetens ressourcer generelt, for at besejre ham. Tiden er inde til at tvinge
denne Londons marionet bort fra embedet.

Sydvestasien:
Pentagon bekræfter USA’s støtte til
saudisk krig i Yemen;
Bombeangreb fortsætter
24. apr. 2015 – Talsmand for Pentagon oberst Steve Warren bekræftede over for
reportere i dag, at den iranske konvoj, der havde været på vej til Yemen, er
vendt om og er på vej tilbage til Iran. Kl. ca. 11.00 EST befandt konvojen sig
henved halvejen op ad Omans kyst med kurs i nordøstlig retning med en fart på 6
knob. »Dette synes at være en nedtrapning af spændingerne tidligere på ugen«,
sagde Warren.
Alt imens en mulig konfrontation mellem USA og Iran muligvis er blevet
nedtrappet, så fortsætter USA med at støtte den saudiske krig imod Yemen. I dag
bekræftede talmand for den amerikanske Centralkommando, oberst Patrick Ryder, at
USA fortsat leverer efterretninger og logistisk støtte til saudierne og vil
fortsætte med det.
Nede på jorden er krigen alt andet end forbi, på trods af den saudiske erklæring

den 21. april om, at de ville suspendere bombekampagnen. Der var mindst 20
luftangreb i går i hele landet iflg. forskellige nyhedsrapporteringer, og
kampene på jorden mellem Houthi-oprørerne og deres allierede og resterne af det
saudisk støttede Hadi-regime fortsatte.
Verdenssundhedsorganisationen rapporterede den 21. april, at, mellem den 19.
marts og 17. april, havde volden dræbt 944 mennesker og såret 3.487 og advarede
om, at sundhedstjenesterne i Yemen var på randen af kollaps. UNICEF sagde i dag,
at der blandt de dræbte er 115 børn, med yderligere 172 lemlæstede børn. Disse
tal bør, som FN tidligere har sagt, betragtes som undervurderet, eftersom enhver
evne fra myndighedernes side til at tælle de døde og sårede i sig selv er blevet
alvorligt ødelagt af krigen.

Sydvestasien: Forsøger saudierne at
sulte yemenitterne til underkastelse?
16. apr. 2015 – Efter at have dræbt hundreder af yemenitter, af hvilke mange er
kvinder og børn, er saudierne tilsyneladende også involveret i at blokere
handelsskibe, der medfører fødevarer til Yemen. Yemen importerer mere end 90 %
af sine fødevarer, inklusive basale kornprodukter som hvede og ris. Ifølge en
rapport fra Reuters den 15. april er mindst fem handelsskibe med fødevarer
fortsat strandet ud for Yemens kyst, og de udenlandske skibe, der bringer
fødevarerne ind, har standset havnebesøgene.
»Afbrydelse af sejlands i Yemens territoriale vande vil indvirke negativt på
fødevaresikkerheden«, sagde FN-Kontoret for koordinering af humanitære
anliggender, UNOCHA. »Selv før den nuværende konfliktoptrapning manglede næsten
halvdelen af folk i Yemen mad.«
En international fødevarehandler sagde til Reuters, at de arabiske landes
saudisk-ledede koalition har opstillet fartøjer til havs til at afvise skibe,
der medfører våben til oprørerne, selv om det er meningen, at handelsskibe skal
have fri passage, når de først er blevet inspiceret. Dette har ikke desto mindre
allerede betydet forsinkelser for fødevareleverancer ad søvejen. »Det er blevet
mere vanskeligt nu at finde skibsejere, der er villige til at stille fartøjer
til rådighed, og man konfronteres med, at ens last bliver forsinket i en ukendt
tidsperiode af krigsskibe, før de overhovedet kan bringe lasten ind til Yemen«,
sagde handleren.

Assisterende generaldirektør for FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisationer (FAO)
for Nordafrika og Sydvestasien, Abdessalam Ould Ahmed, havde sagt til Reuters
over telefon, at Yemens lagre af kornprodukter lå på omkring 860.000 tons, da de
saudisk-ledede luftangreb begyndte, tilstrækkeligt til tre til fire måneder. »Vi
er meget bekymrede over den kendsgerning, at dette land muligvis ikke kan
opretholde importen, mens fødevarereserverne skrumper ind i takt med, at
konflikten trækker ud«, sagde Ould Ahmed.

Foto: Interne flygtninge i Sa’ada, Yemen modtager fødevarehjælp gennem
Verdensfødevareprogrammet.

USA støtter saudisk krig med
folkemord i Yemen
9. april 2015 – Den amerikanske udenrigsminister John Kerry erklærede, i endnu
et anfald af selvretfærdighed, under et interview på PBS sent i går, at USA ikke
stiltiende vil lade Iran overtage Yemen. Det lykkedes Kerry på en eller anden
måde at give Iran skylden for krigen i Yemen, selv om det var saudierne, der
startede krigen ved at angribe Yemen. Der har bestemt været kampe i Yemen, men
de har ikke angrebet nogen uden for Yemen, en kendsgerning, som Kerry synes at
ignorere.
»Der har været – der er, selvsagt – fly, der kommer fra Iran. Hver eneste uge
kommer der fly fra Iran [som antageligt leverer våben og andre forsyninger til
Houthi-oprørerne], og det har vi sporet, og det ved vi«, sagde Kerry, som om
dette var bevis for Irans direkte involvering. »Iran må erkende, at USA ikke vil
stå stiltiende og se på, at regionen destabiliseres, eller mens folk begynder
med åbenlys krigsførelse hen over linjer, internationale grænser, i andre
lande.« Han hævdede, at Washington ikke er ude efter en konfrontation med Iran,
men »vi vil ikke svigte vore alliancer og vore venskaber og behovet for at stå
ved deres side, som føler sig truet som konsekvens af de valg, som Iran måske er
i færd med at træffe.«
Fox News fremmaner, med sin dækning af alle dette, spøgelset, der udgøres af en
USA-Iran-stedfortræderkrig i Yemen. I Pentagon gentog talsmand, oberst Steve
Warren, hvad Kerry sagde i går og sagde: »Vi ved, at Iran leverer støtte til

houthierne«, selv om han ikke kunne specificere, hvad denne støtte skulle bestå
af, men »vi ved, at iranerne er partnere med houthierne, og at de arbejder
sammen«. Warren sagde også, at USA begyndte sin støtte til saudierne i form af
optankning i luften tirsdag aften, og at den amerikanske Centralkommando vil
levere en luftoptankning til saudierne hver dag. En unavngiven amerikansk
forsvarsperson rapporterede, at samarbejde om efterretninger med saudierne nu
omfatter at stille luftfotos til rådighed, som »koalitionen« kunne bruge til
bedre at angribe anti-Hadi-styrker.

Foto: Røgen stiger op fra endnu et luftangreb på Yemen

’Et Bælte, En Vej’ vigtigt for fred i
Mellemøsten, siger kinesisk gesandt
8. april 2015 – Gong Xiaosheng, Kinas gesandt til Mellemøsten, besøger i
øjeblikket Israel, Palæstina, Kuwait og Iran. I kommentarer til pressen sagde
Gong:
»En fremtidig løsning for Mellemøsten bør inkludere ikke alene fredsaftaler,
men også humanitær hjælp, genopbygning efter krigen, økonomisk genrejsning og
udvikling. Kun en omfattende løsning, der inkluderer politiske, økonomiske,
kulturelle og andre aspekter kan virkelig sætte skub i fredsprocessen og
skabe et gennembrud.«
Gong foreslog, at Kinas ’Et Bælte, En Vej’-politik kunne hjælpe med til at skabe
en varig fred.
»Initiativet med ’Et Bælte, En Vej’ kan blive et vigtigt aspekt af
fredsprocessen«, sagde Gong. »Vi håber at kunne bidrage til fred i
Mellemøsten gennem ’Et Bælte, En Vej’ og bringe lidt håb og fred til
befolkningen i denne region, især til dem, der lever i konfliktzonerne.«
Gong, der holdt diskussioner med den palæstinensiske præsident Mahmoud Abbas,
understregede en mere aktiv rolle for Kina i regionen.

»Den aktuelle situation i Mellemøsten er meget vanskelig«, sagde han.
»Palæstinenserne og israelerne er meget uenige i deres holdninger og stoler
ikke på hinanden. Det er vanskeligt at få gang i forhandlingerne igen. Vi
håber, at, gennem vores indsats, de to sider vil få større tillid til
hinanden og insistere på at løse problemer ad politisk vej.«
Gong Xiaosheng rejse dernæst videre til Iran, hvor han indtrængende opfordrer
til en våbenstilstand i den saudisk fremprovokerede konflikt i Yemen.
»Det afgørende i Yemen er at få en våbenstilstand i stand og yde humanitær
hjælp, og dernæst udvikle processen for en politisk løsning gennem
forhandlinger. Vi håber, at alle lande og parter i regionen kan handle på en
samordnet måde over for problemet og ikke spare nogen indsats for at
stabilisere situationen i Yemen gennem en våbenstilstand og forhandlinger«,
sagde Gong.

Foto: Kinas Gong Xiaosheng og Palæstinas Mahmoud Abbas under et tidligere besøg
i september, 2014.

FN holder møde om krisen i Yemen
4. april 2015 – Her til aften trådte FN’s Sikkerhedsråd sammen for at drøfte
krisen i Yemen. Mødet fandt sted på initiativ af Rusland, der, iflg. Washington
Post, cirkulerer et udkast til en resolution, der kræver »reguleret og
obligatorisk« afbrydelse af de saudiske luftangreb for at give udlændinge
mulighed for at forlade landet, og ligeledes kræver »hurtig, sikker og uhindret
humanitær adgang for at sikre, at humanitær hjælp når frem til folk i nød«.
Rusland har tidligere cirkuleret et forslag, der krævede våbenembargo for hele
landet, og ikke bare for Houthi-stammerne, som Saudi Arabien havde krævet. Ikke
overraskende afviste saudierne det russiske forslag, fordi de (saudierne)
placerer skylden for konflikten på houthierne alene. »Det giver ikke meget
mening at påføre hele landet en embargo pga. opførslen hos en enkelt part, der
har været aggressoren i denne situation«, sagde Saudi Arabiens repræsentant

Abdallah Al-Mouallimi her til aften, rapporterer Sputnik News.
FN’s humanitære chef, Valerie Amos, satte, i en rapport, der blev udgivet den 3.
april, dødstallet i Yemen siden begyndelsen af den saudiske bombekampagne den
25. marts, til 519, inklusive 90 børn, og med ca. 1.700 sårede.

Sydvestasien: Saudisk krig ødelægger
Yemens økonomi
3. april 2015 – Yemen er længe blevet beskrevet som den fattigste nation i den
arabiske verden, og blandt de fattigste i verden som helhed. Nu er landet blevet
endnu fattigere som resultat af den saudiske bombekampagne. Al Jazeerah
rapporterer, at den humanitære situation i landet hastigt er ved at bryde
sammen, både som resultat af den saudiske bombning og kampene i Adens gader.
Folk flygter fra deres hjem og nabolag i hovedstaden, Sana’a, hvilket forkrøbler
de lokale virksomheder. Vand og el er blevet afskåret i Aden. Dusinvis af civile
er blevet dræbt.
»Der er ingen tvivl om, at denne krig har haft alvorlige følger for
yemenitterne«, sagde Ahmed Shammakh, en økonom fra Yemen. »Selv om fødevarer og
andre produkter er tilgængelige, har den almindelige yemenit ikke længere råd
til at købe de fleste ting. Hertil kommer, at mange familier nu er flygtninge.
Det får fattigdommen og arbejdsløsheden til at stige drastisk.«
Peter Salisbury, en freelancejournalist med base i Sana’a, rapporterede i dag
til et forum, afholdt af Washington, D.C.’s Wilson Center, at vandsystemet er
ude af kraft i Aden. Han sagde, at der ikke er fødevarer pga. af kampe omkring
havnen, og han bekræftede, at fødevarepriserne nu ligger over de fleste af
landets fattiges købeevne.
Han sagde, at Yemen er afhængig af import: 90 % af landets hvede importeres, og
100 % af dets ris. Det er afhængigt af import af diesel, fordi dets
raffinaderier ikke fungerer, hvilket påvirker elforsyningen, så vel som
transport. Eksporten er standset pga. saudiernes blokade. Oliekompagnierne
lukkede produktionen ned pga. kampene, tilsyneladende allerede før saudiernes
bombekampagne begyndte.

Foto: Familier flygter fra deres hjem pga. frygt for nye luftangreb

USA er ved at blive dybt involveret i
Saudi Arabiens krig mod Yemen
Onsdag, 1. april 2015 – Selv om alle detaljerne endnu mangler at blive afdækket
eller bekræftet, er Obamaregeringen, sin sædvane tro, i færd med at sænke sig
dybere og dybere ind i Saudi Arabiens krig mod Yemen.
Micah Zenko fra magasinet Foreign Policy fremfører, idet han går ud fra
bekræftelsen fra Det Hvide Hus i sidste uge om, at USA yder støtte mht.
efterretninger og brændstofoverførsel i luften til saudierne, at USA er
involveret i saudiernes krig i Yemen, og at dette er en fortsættelse af
Obamaregeringens mønster med at involvere sig i krige uden at konsultere
Kongressen – eller det amerikanske folk, for den sags skyld.
»Obamaregeringen har [i Libyen og Syrien/Irak med forlængelse i Afghanistan]
påbegyndt militære operationer med stort set ingen offentlig debat eller formel
rolle for Kongressen – en situation, som det amerikanske folk og dets valgte
repræsentanter stiltiende har accepteret ved gentagne interventioner og ved
krigen mod terror mere generelt«, skriver Zenko. Men dette er en krig uden noget
reelt formål, hvilket selv den amerikanske chef for centralkommandoen, gen.
Lloyd Austin, har indrømmet: »På nuværende tidspunkt kender jeg ikke den
saudiske kampagnes specifikke mål og formål, og det ville jeg skulle kende for
at være i stand til at skønne om sandsynligheden for en succes«, sagde han under
en erklæring for Kongressen i sidste uge.
»Måden og hastigheden, hvormed Obamaregeringen besluttede at bakke fuldstændigt
op om den ene side i Yemens seneste stedfortræderborgerkrig uden et klart udfald
bør være foruroligende«, konkluderer Zenko. »Ulykkeligvis er dette blevet
standardoperationsmåden for, hvordan USA bliver ved med at gå i krig.«
Det amerikanske militær er ganske afgjort i nærheden. I sidste weekend blev to
saudiske piloter, hvis jagerfly gik ned i Aden-golfen, reddet af en
redningshelikopter fra det amerikanske Luftvåben, der udgik fra Djibouti.
Sputnik News, der citerer en unavngiven militærkilde, rapporterer, at et skib
fra den amerikanske flåde tilsluttede sig kampagnen ved at affyre fire
krydsermissiler på en »forstærket missilbrigade«. Hvis det er sandt (og det er

foreløbigt ubekræftet), passer denne form for ’snigende involvering’ det Obamamønster, som Zenko advarer imod.

Foto: USA støtter Saudi Arabien med bl.a. brændstofoptankning i luften.

Et ud af hvert niende menneske er
sultent
16. september 2014 – En årlig rapport fra FN’s Fødevare- og
Landbrugsorganisation (FAO), som blev udgivet i dag, skønner, at 805 millioner
mennesker lider under »kronisk underernæring«. Flere end en ud af fire personer
i Subsaharisk Afrika har ikke mad nok at spise. I Malawi, rapporterer de, er
halvdelen af alle børn under fem år væsentligt undervægtige.
Situationen er i særdeleshed akut i Yemen (Obamas primære eksempel på hans
»succesrige« krig mod terror), et af de lande i verden, der har den største
mangel på fødevaresikkerhed.
Rapporten siger, at 526 millioner mennesker i Asien, verdens mest befolkede
område, ikke har nok at spise.
Rapporten siger, at der har været en global forbedring i forhold til sidste år –
hvor rapporten viste, at omkring 842 millioner mennesker gik sultne – takket
være forbedring primært i Øst- og Sydasien, med nogen forbedring i Sydamerika og
Caribien.
Rapporten kommer forud for et topmøde om fødevaresikkerhed, som skal afholdes i
Rom i næste måned.

Billede: Kvinde med sit underernærede barnebarn på hospital i Sanaa, Yemen

