Folkemordet
i
Yemen
accelererer;
Nu den værste humanitære
krise i verden,
siger FN OCHA
3. feb., 2017 – Årene med fejlernæring i det krigshærgede
Yemen begynder nu at kræve sin pris på en ødelæggende måde.
Antallet af civile dræbte i krigen skønnes at være 11.403 pr.
november, 2016, efter 600 dages saudiskledet bombardement. Nu
er dødsfald som følge af hungersnød hastigt i færd med at
overstige de direkte tab af liv i krigen. UNICEF, FN’s
Børnefond, rapporterede 31. jan., at 63.000 børn i Yemen i
2016 var døde som følge af fejlernæring. Næsten en halv
million børn befinder sig nu i »alvorlig akut fejlernæring«,
dvs., er ved at dø. 3,3 million mennesker, heriblandt 2,2 mio.
børn, er i »akut fejlernæring«.
Henved 14 mio. mennesker befinder sig i øjeblikket i en
tilstand kaldet »manglende sikkerhed for fødevareforsyning«,
af hvilke halvdelen befinder sig i en »alvorlig manglende
sikkerhed for fødevareforsyning«. Dette betyder, at mindst 7
millioner mennesker har behov for omgående fødevarehjælp for
at overleve.
FN’s Sikkerhedsråd har diskuteret muligheden for at åbne
lufthavnen ved Houdeida-havnen for at kunne levere humanitær
nødhjælp. Henved 20.000 mennesker venter på at rejse til
udlandet for at få speciallægebehandling. Lufthavnen ved
hovedstaden Sana’a, der blev lukket på grund af bombardement,
er også vigtig for at bringe journalister ind, da det er
næsten umuligt at rejse til Yemen i øjeblikket, og der kommer
meget lidt uafhængige nyheder ud. Den eneste havn, der er

under Sana’a-regeringens kontrol, Houdeida, er udsat for
blokade fra vandsiden. Havnekranerne dér blev bombet af
saudierne, og fire nye, mobile kraner fra World Food Program
får ikke lov til at blive landsat og venter i øjeblikket på
skibet ude på havet.
Vores kilde siger, at der ikke er nogen ny resolution eller
tilføjelse til FN’s Sikkerhedsråds Resolution 2216 i ’røret’.
Det, der gør billedet mere kompliceret, er, at briterne
»holder pennen« i Sikkerhedsrådet, hvilket vil sige, at det er
de britiske FN-repræsentanter, der skal skrive eventuelle
tilføjelser til denne resolution.
Ovenstående information kommer fra FN’s Kontor
Koordinering af Humanitære Anliggender (OCHA).

for

Det, der derfor henstår at gøre for at bringe fødevarerne ind
og standse krigen, er at ændre implementeringen af Resolution
2216, eftersom det meste af dens implementering er ulovlig. FN
tolererer ikke hungersnød eller krigsforbrydelser i
implementeringen af sine politikker og resolutioner.
Her er pres fra både internationale NGO’er og regeringer
absolut nødvendigt. Der er så mange tricks med
implementeringen af resolutionen og med blokaderne, som må
identificeres. Ét af disse er, at det meste af importen af
fødevarer, medicin og brændsel er blevet standset i
oprindelseshavnen, hvor det afventer godkendelse af en
ansøgning om importtilladelse. Denne godkendelse gives
imidlertid næsten aldrig, da ansøgningen skal sendes til
Yemens Transportministerium under Hadi-regeringen i Riyadh,
Saudi-Arabien, hvor de blokerer den og således forhindrer, at
importen når frem til den nordlige del. Selv papiransøgninger
om humanitærhjælp har vanskeligt ved at få tilladelse.
Hadi-regeringen har den fysiske kontrol over den anden, store
havn i Yemen, Aden, men denne havn er ekstremt usikker pga. de
udbredte,
udisciplinerede
militser
og
deciderede

terroristbander, som al-Qaeda i Den arabiske Halvø (AQAP) og
Daesh (ISIS). FN’s nødhjælpsorganisationer kan derfor ikke
bringe fødevarerne i land i Aden, og fødevarerne forbliver ude
på havet eller i Djibouti i det østlige Afrika.
Den 6. dec., 2016, krævede Oxfam, at restriktionerne af
importen til Yemen af fødevarer, medicin og brændsel blev
ophævet. Mark Goldring, direktør for Oxfam i Storbritannien,
sagde: »Yemen er langsomt ved at blive sultet ihjel. Først var
der restriktioner på import – inkl. fødevarer, som var stærkt
tiltrængte – og da dette delvist blev lettet, blev kranerne i
havnene bombet, dernæst depoterne, dernæst vejene og broerne.
Dette er ikke tilfældigt – dette er systematisk. Landets
økonomi, dets institutioner, dets evne til at brødføde og
sørge for sit folk, befinder sig alle på randen af kollaps.
Der er stadig tid til at få det vendt omkring, før vi ser
kronisk sult blive til udbredt hungersnød. Kampene må standse,
og havnene må åbnes helt op for vitale fødevareforsyninger,
brændsel og medicin.«
Der er 12 internationale, humanitære NGO’er, der den 16.
august, 2016, krævede, at restriktionerne for civil lufttrafik
til Yemen blev ophævet. Disse NGO’er var: ACF International,
ACTED, Care, Dansk Flygtningehjælp, Global Communities,
Handicap International, International Rescue Committee,
Intersos, Mercy Corps, Norsk Flygtningehjælp, Oxfam og Red
Barnet.
FN’s Resolution 2216 krænker statutterne i FN’s Charter ved at
lægge hele skylden på én enkelt side i en intern konflikt,
hvilket er imod FN’s politik for forsoning og ikke-indblanding
i interne konflikter. Den opmuntrer dernæst den saudiskledede
koalition til at gennemføre en afvæbning af den side, der
tillægges skylden, houthierne, med en krig mod Yemen.
Bombekrigen var ulovlig, idet den begår krigsforbrydelser imod
yemenitter ved systematisk at angribe 1) civile mål, inkl.
huse, hospitaler, skoler, torve, begravelser; 2)

fødevareindkøbene, havnen, vejene og broerne, brændsels- og
fødevaredepoter,
fødevareproduktion,
dæmninger;
selv
landbrugsmarker er blevet gjort uanvendelige med klyngebomber;
3) kulturarven fra oldtiden, museer, byer, moskeer – en
verdensarv.
Selv Storbritanniens Forsvarsministerium har sagt, at det har
registreret 252 påståede overtrædelser af international
humanitær lov, begået af den saudiskledede koalition i Yemens
borgerkrig. Dette gør ligeledes våbenhandlerne til SaudiArabien fra Storbritannien, USA og Sverige ulovlige.
Det haster nu med at adressere disse ulovligheder for at
standse folkemordet. Især, fordi saudierne i løbet af de
seneste dage har besluttet at gennemtvinge deres blokade imod
Houdeida, den eneste havn, der kan nå flertallet af Yemens
befolkning.
Ovenstående er offentliggjort som en PRESSEMEDDELSE i EIR:
http://www.larouchepub.com/pr/2017/170203_yemen_genocide.html

