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Det følgende er en rap-

port i Executive Intelligence 

Review, EIR, af 3. marts, 

2017. 

27. februar – Under 

ovenstående titel arrangere-

de yemenitiske borgere i 

Tyskland en konference 

lørdag, den 25. februar i 

Berlin, for at afsløre og gøre 

en ende på det, der tydelig-

vis er et igangværende fol-

kemord imod det yemeniti-

ske folk. To repræsentanter 

for det internationale Schil-

ler Institut, Elke Fimmen og 

Stefan Tolksdorf, var ind-

budt til at deltage. Det føl-

gende er en sammendrag af, 

hvad der fandt sted på kon-

ferencen. 

 

 

Efter den yemenitiske nationalhymne og en smuk re-

citation fra Koranen, sagde hr. Abdullatif Elwashali i sin 

introduktion, at Yemen lider under en total blokade af 

den saudiskledede koalition; landets fødevareforsyninger 

er utilstrækkelige; skoler og hospitaler bombarderes med 

moderne kampfly med systemer for præcisionsangreb; og 

landets vitale have er også berørt af bombardementer. 

Civilbefolkningen lider, mens verdens forholder sig tavs, 

hvilket er grunden til, at krig kaldes »den glemte krig«. 

Hensigten med konferencen var at ændre dette og minde 

både deltagerne og verden og ofrene i denne krig. 

Dr. Werner Daum, en pensioneret tidligere tysk di-

plomat, var første taler. Han har boet i Yemen i seks år  

En pige kører to børn og vandbeholdere i en trillebør i 

Yemen. 
 

og kender det yemenitiske folk godt. »Intet folk har rørt 

mig som det yemenitiske folk; deres åbenhed, deres 

stolthed over deres land uden nogen form for arrogance, 

den måde, hvorpå de hviler sikkert i sig selv.« Han sagde, 

at Nürnbergdomstolen handlede om aggressionskrige. 

Lige siden 1945 har en uretmæssig aggressionskrig været 

en krigsforbrydelse, for hvilken der er dødsstraf. Dette 

gælder i dag for Yemen. Denne krig er uretmæssig; de 

ansvarlige i Saudi-Arabien og Emiraterne er krigsforbry-

dere. Han påpegede ligeledes, at, alt imens drab på men-

nesker i sig selv er en forfærdelig tragedie, så er ødelæg-

gelsen af Yemens kulturelle arv endnu værre, fordi den er 

uerstattelig.  
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Ødelagt vandforsyningsinstallation i Abbs, Hajjah, 

Yemen, illustrerer den næsten totale ødelæggelse af lan-

dets infrastruktur og det følgelige folkemord, der finder 

sted.  

 

Dr. Daum understregede, at der ikke findes skygge af 

bevis for den falske narrativ, at krigen i Yemen skulle 

være en konflikt mellem Saudi-Arabien og Iran. Enhver 

iransk involvering er rent opspind, en løgn. »Når sandhe-

den ikke længere rapporteres, skyldes det, at pressefrihe-

den ikke længere er garanteret; ikke, fordi den undertryk-

kes af et eller andet diktatorisk regime, men fordi der 

findes forhold i denne verden, hvor kun én sandhed har 

ret til at eksistere.« Han angreb eksplicit Francis Fukuy-

amas falske påstand om »historiens afslutning« og ud-

trykte sit håb om, at denne konference ville være med til 

at fjerne sløret for sandheden om de forfærdelige forbry-

delser, der i dag bliver begået i Yemen. 

Ved det næste hovedafsnit blev Elke Fimmen og Ste-

fan Tolksdorf inviteret til at oplæse et budskab til konfe-

rencen fra præsidenten for det Internationale Schiller 

Institut, fr. Helga Zepp-LaRouche, og fremlægge Schiller 

Instituttets optimistiske udsigter og løsninger, og den 

kamp for et nyt paradigme, som Instituttet fører internati-

onalt, og især i USA. Ud over at bekræfte den totale ræd-

sel, der finder sted i Yemen, briefede fr. Fimmen tilhø-

rerne om den politiske kamp omkring frigivelsen af de 28 

sider og JASTA-loven i USA. Hun skitserede det skønne 

perspektiv om at udvikle Yemen som en Silkevejsbro 

mellem Asien og Afrika og fremlagde den resolution, der 

var blevet vedtaget under Schiller Instituttets konference 

i juni sidste år, inspireret af Fouad al-Ghaffaris arbejde i 

Yemen, og hun komplementerede dette med et kort slide 

show, som Ulf Sandmark og Hussein Askary (begge fra 

det svenske Shiller Institut) havde forberedt. 

Konferencens arrangører præsenterede dernæst nogle 

af de videobeviser, som de har samlet og produceret som 

en DVD over »Forbrydelser i en glemt krig«. Efter at 

have set de forfærdende og hjerteskærende billeder af 

død og ødelæggelse, understregede hr. Elwashali, at disse 

forbrydelser omgående må standses. 

Hussein Sharaf talte dernæst om håb og introducerede 

på poetisk vis historien om en ung, yemenitisk pige, 

Amal, der elskede fly og drømte om at komme til at flyve  

 

og lære folk over hele verden at kende. Mens hun går på 

gaden og ser på de fly, som hun hørte komme, rammes 

hendes hus af en bombe. Hendes far dør omgående –  

hendes mor og yngre broder skulle snart herefter dø på et 

hospital uden elektricitet. Hun mistede alt lys i livet og 

den store fremtid, der lå foran hende. Endskønt hu var 

fuld af kærlighed, var hendes krop, hendes familie, hen-

des sjæl og hendes værdighed såret. Amal betyder »håb«, 

og håbet er stadig levende og ønsker at blive reddet. Alle 

Yemens børn er Amal. 

Dr. Taha al-Washalli, PhD forskningsstipendiat i 

vandforsynings-ingeniørteknologi ved UNESCO-IHE 

Institut for Uddannelse i Vand, talte om den indvirkning, 

krigen havde på sektoren for vand. Fjorten og en halv 

million af de 27,8 mio. indbyggere i den »fattigste, mest 

folkerige og yngste nation på den Arabiske Halvø« har i 

øjeblikket ingen adgang til vand og sanitet, heraf 8,2 

akut. Fjorten million otte hundrede tusind har ingen 

sundhedsydelser. Syv million mennesker har presserende 

behov for mad. To million to hundrede tusind mennesker 

er flygtet fra eller har mistet deres hjem og er internt 

fordrevne. Arbejdsløsheden er på 52 % (op fra 37 % før 

krigen). Femogfirs procent af befolkningen lever under 

fattigdomsgrænsen (op fra 54 % før krigen). 

I henhold til tal fra FN er frem til november 2016 

mindst 10.000 mennesker blevet dræbt, heraf 60 % under 

luftangreb; 75 mennesker dræbes eller såres hver dag. 

Næsten tretten tusinde mennesker er blevet ramt af et 

koleraudbrud som følge af sammenbruddet af vandsy-

stemet. Idet han citerede nylig forskning af Martha Man-

dy, U.K., sagde dr. Al-Washali, at »data fra flere kilder 

peger stærkt på, at den saudiske Yemen-kampagne om-

fatter et program for ødelæggelse af landbrugsmæssige 

levebrød. Kun2,8 % af Yemens jord er opdyrket. For at 

ramme denne lille del af landbrugsjord må man bevidst 

gå efter det som mål.« 

Der var »357 bombeangreb på farme, fødevarelagre, 

fødevarelastbiler osv.«, fortsatte dr. Al-Washali. Allerede 

før krigen måtte 90 % af hveden og 100 % af risen im-

porteres. Under den igangværende blokade rammes folk 

af massive prisstigninger, at imens lønninger er blevet 

skåret massivt ned siden september 2015. han konklude-

rede, at den ødelæggelse, der er påført Yemen, er  
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Medstifter af Mona Nødhjælpsorganisationen, dr. R.S. 

Karim, taler for Yemen-konferencen i Berlin. 

 

vidtrækkende, udbredt, langsigtet og vanskelig at komme 

sig over. Alle de større byer er ramt. 

Den næste taler, Engeline Kramer, en specialist i in-

terkulturel kommunikation og konfliktløsning, understre-

gede det yemenitiske folks gæstfrihed, venlighed og 

varme. Dernæst spurgte hun, »hvad er der faktisk tilbage 

at ødelægge i Yemen?« Krigsforbrydere som George W. 

Bush, jr., og Tony Blair må bringes til Haag og stilles for 

retten. USA, Storbritannien og Tyskland kunne omgåen-

de afslutte den økonomiske blokade, Fred i Yemen må 

støttes, krævede hun, og citerede et mundheld: »Mange 

små mennesker, der mange små steder gør mange små 

ting, kan ændre verdens ansigt.« 

Dr. R.S. Karim, medstifter af ’Mona Nødhjælp – Ye-

men Organisation for Nødhjælp, var næste taler. Mona er 

en af de få velgørenhedsorganisationer på stedet i Ye-

men. »Yemen er et arret land, et åbent sår, en skygge af 

dets tidligere jeg«, sagde han. »Saudiske regeringsfolk 

har lukket Yemen af for verden. De har låst landet inde. 

Dette er folkemord.« Med 90 % af fødevareimporten før 

krigen, hvordan tror man så, man brødføder 90 % af be-

folkningen med de resterende 10 % af fødevarerne? Hver 

gang, et barn dør af sult, er dette barn blev slået ihjel af 

nogen. 

Han talte til den forfærdede tilhørerskare om kvinder, 

der fødte dødfødte børn, der var døde af sult. Han talte 

om fædre, der overvejede selvmord i desperation over 

ikke at kunne beskytte deres familie. »Denne elendighed 

efterlader ar på sjælen.« 

»Yemen er et humanitært sort hul. Landets værdighed 

er blevet taget fra det.« Men, frem for alt, »så lugter ye-

menitterne lugten af forræderi.« Dr. Karim konkluderede: 

»Når en militærmagt med overlæg angriber børn, er der 

kun én ting, de kan gøre: Kæmpe. Alle fædre vil kæmpe. 

Alle mødre bliver til løvinder. Lad os ikke lade Yemen 

blive endnu en glemt krise. Krigen i Yemen er ikke vort 

årtis glemte krig; den er vor generations skam!« 

 

Et barn behandles for kolera i Yemen. 

 

Sluttelig talte Hassna, en ung student, om krigsfor-

brydelser og kvinders og børns lidelser, med billeder, der 

atter viste alle de rædsler, som var blevet fremlagt for 

deltagerne. Efter en afsluttende udtalelse på arabisk, kon-

kluderede endnu en recitation fra Koranen og afspilnin-

gen af Yemens nationalhymne konferencen. 

Tavsheden om de grusomheder, der begås i Yemen, 

og som blev bragt frem mange gange under denne konfe-

rence, blev kun understreget af den totalt skamfulde 

kendsgerning, at, bortset fra EIR, så var der ingen repræ-

sentanter for pressen eller andre medier til stede, til trods 

for, at konferencen fandt sted i den samme bygning, der 

huser en meget fremtrædende, venstreorienteret avis. 

Alligevel var konferencen en magtfuld succes, ikke 

alene ved at demonstrere og rettelig fordømme den ræd-

sel, der udløses over Yemens befolkning og landet. Vil-

jen til at modstå denne uretfærdighed var følelig. Det 

større spørgsmål om Det britiske Imperium blev, hvad 

der er meget vigtigt, fremlagt, så vel som også det skønne 

perspektiv for Yemen i et nyt paradigme for »win-win«-

samarbejde. 

 

Links fra Ulf Sandmark 

Her er to af de vigtigste links, der dokumenterer fol-

kemordet mod Yemen: 

 

Yemen’s Legal Center for Rights and Development: 

http://lcrdye.org/Eng/Default.aspx 

Internationale Yemen-aktivister på Facebook: 

https://www.facebook.com/StopTheWarOnYemen/  

Medier: Al Masdar news in english:  

https://mobile.almasdarnews.com/article/category/ye

men/  

 

Andre links: 

1. http://english.aawsat.com/2017/02/article 

55366693/unicef-63000-yemeni-children-died- 

2016-malnutrition 

2. https://www.unicef.org/media/media_93868.html 

3. http://www.un.org/press/en/2015/sc11859.doc.htm 

4. http://www.oxfam.org.uk/media-centre/pressreleases/ 

2016/12/yemen-running-out-of-food 
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5. http://reliefweb.int/report/yemen/under-

secretarygeneral-humanitarian-affairs-and-emergency-

reliefcoordinator-11 

6. https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/ 

2016-08-14/closure-yemens-main-airport-putsmillions-

people-risk 

7. 

http://www.independent.co.uk/news/world/middleeast/mi

nistry-of-defence-saudi-arabia-coalitionforces- 

yemen-clsuter-bombs-humanitarian-lawviolations- 

a7549581.html 

8. h t t p s : / / s p u t n i k n e w s . c o m / a m p / p o l i t 

i c s /201505021021620895/ 

9. http://www.dawn.com/news/1174185 

10. http://sanaacenter.org/publications/item/68-yemenat-

the-un.html 

11. ttp://www.europarl.europa.eu/news/en/newsroom/ 

20160223IPR15513/stop-shelling-civiliansin- 

yemen-urge-meps 

12. https://www.aiib.org/en/projects/  

    

                  

 


