Saudierne
forsøger
at
forhindre
FN’s
Menneskerettighedsundersøgels
e 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.

