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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. FN-organisationer 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.«

