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JEMEN. Den humanitära krisen i 
Jemen är akut. Kriget har pressat 
det redan tidigare fattiga landet 
till en vardag full av rädsla, hung-
er och kollapsad infrastruktur. 
Samtidigt har fredsförhandlingar-
na gått i stå.

Flyganfall, skottlossning och 
exploderande landminor avlö-
ser varandra i det lilla landet 
på Arabiska halvöns sydvästra 
hörn. Maten är knapp och köer-
na till bensinmackarna kilome-
terlånga.

– Folk måste förstå att krisen 
inte på något sätt är liten. Den 
behöver verkligen tacklas nu, 
säger Belkis Wille på Human 
Rights Watch (HRW) till TT på 
telefon från Jemen.

Hon påpekar att situationen 
var extremt svår redan innan 
kriget drog i gång i mars förra 
året och att allting har förvär-
rats sedan dess.

– Ekonomin går dåligt och en 
del har svårt att få tag på vatten 
och basala förnödenheter. Vis-
sa städer har varit belägrade i 
månader och människor pres-
sas av både den humanitära si-
tuationen och striderna, säger 
Wille.

Enligt FN är över 13 miljoner je-
meniter i behov av omedelbar 
livräddande hjälp.

Hisham al-Omeisy bor i 

Sanaa, men har tvingats flytta 
hem till sina föräldrar. Telefon-
linjen är rasslig och han ber att 
få berätta i ett mejl.

”Mitt hem och min bil skada-
des av bomber som föll i närhe-
ten och av kulor och projektiler 
som exploderade på min bak-
gård. Men det är ingenting mot 
människor som har träffats di-
rekt”, skriver han.

I slutet av juli slungades freds-
förhandlingarna tillbaka till 

ruta ett när de shiitiska huthi-
rebellerna, som stödjer förre 
presidenten Ali Abdullah Saleh, 
sågade FN:s förslag till fredsav-
tal. Rebellerna kräver att inklu-
deras i en ny gemensam reger-
ing.

Den sunnitiska militärallians som 
leds av Saudiarabien och stödjer 
president Abd Rabbuh Mansur 
Hadi kräver i sin tur att huthi-
erna släpper de områden de ta-

git kontroll över och erkänner 
regeringens legitimitet.

Sedan i april råder officiellt 
vapenvila, som brutits av båda 
sidorna.

– I början gick striderna ner 
lite, men i takt med att ingenting 
konkret har kommit ut av för-
handlingarna, har våldet stadigt 
ökat igen, säger Belkis Wille.

Anestesi- och intensivvårdsläka-
ren Kosti Koivisto-Kokko läm-
nade Jemen i mitten av juni ef-
ter fem veckor på Läkare utan 
gränsers sjukhus i Aden.

– Efter en bomb kunde vi få 
in 20 patienter, men framför allt 
var det skottskadade, jag skul-
le säga att de var 2–3 varje dag. 
Vissa dagar kunde de vara över 
20.

Skottskador på barn var van-
ligt, liksom skador från landmi-
nor. I flera fall tvingades de am-
putera på små barn. En del var 
undernärda, men framför allt 
slogs Koivisto-Kokko av männis-
kors rädsla. Ofta vågade de inte 
gå ut, ens för att köpa mat.

– Det finns alltid en oro för att 
det ska komma bomber eller ku-
lor vinande någonstans ifrån.

Enligt en FN-rapport attack-
erades skolor och sjukhus i Je-
men vid över hundra tillfällen 
förra året. Antalet barn som dö-
dats eller lemlästats sexfaldiga-
des jämfört med 2014 och i juni 

svartlistade FN Saudikoalitio-
nen, som pekats ut som ansva-
rig för 60 procent av fallen, men 
efter starka invändningar från 
Saudiarabien plockades allian-
sen bort från listan.

– Jag skulle säga att bevisen 
är väldigt, väldigt tydliga, så 
från HRW:s perspektiv skulle de 
aldrig ha tagits bort från listan, 
säger Belkis Wille.

Kriget har krävt över 6  400 döds-
offer och drivit nästan tre mil-
joner människor på flykt. Få ser 
ett snart slut på stridigheterna.

– Jag skulle inte säga (att folk 
är) hoppfulla. Det är väldigt 
många aktörer och om det inte 
blir en inkluderande diskussion 
med flera av de parter som är in-
blandade i konflikten, kommer 
man inte att komma särskilt 
långt, säger Wille.

Även Hisham al-Omeisy i 
Sanaa är pessimistisk.

”Krigandet slutade aldrig, så 
när förhandlingarna misslyck-
as är det inte återupptagna stri-
der vi är rädda för, utan att stri-
derna ska eskalera. Att inte veta 
hur illa det kommer att bli den 
här gången, hur länge och om vi 
kommer att överleva – det är vad 
som håller miljontals traumati-
serade, desperata efter hjälp och 
oroliga jemeniter vakna om nat-
ten”, skriver han. (TT)
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Lidande utan slut i krigets Jemen

Jemen är ett av världens fattigas-
te länder och bildades 1990 när 
Nordjemen och Sydjemen gick 
samman. Landet har nästan 25 
miljoner invånare.
Under Arabiska våren 2011 ledde 
stora protester mot regimen till att 
dåvarande presidenten Ali Abdul-
lah Saleh avgick. Sedan dess har 
landet varit oroligt och plågats av 
mindre revolter.
De shiitiska Huthirebellerna har 
sitt fäste i norra Jemen och ankla-
gar regeringen för att vilja dela 
landet i fattiga och rika. Med hjälp 
av Saleh tog de i september 2014 
kontroll över Sanaa, vilket innebar 
att president Abd Rabbu Mansur 
Hadi och hans regering drevs bort 
från huvudstaden.
Hadi stöds av det sunnimuslimska 
Saudiarabien, som leder den alli-

ans som den 26 mars 2015 inledde 
flyganfall mot rebellerna, som de 
hävdar får stöd från ärkefienden, 
shiamuslimska Iran.
I alliansen ingår även Bahrain, Ku-
wait, Qatar, Förenade Arabemi-
raten, Egypten, Jordanien, Ma-
rocko och Sudan. De har aktivt 
stöd av USA.
Fredssamtalen genomförs i Ku-
wait, men har hittills inte närmat 
sig någon lösning.
Sedan flyganfallen inleddes har 
över 6400 människor dödats och 
nästan 3 miljoner drivits på flykt, 
varav 2,8 miljoner inom landet. En 
del talar om upp till 9000 döda. 
Enligt FN är över 13 miljoner je-
meniter i behov av omedelbar liv-
räddande hjälp.
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■■ Kriget i Jemen

Patienter som har drabbats av kriget vårdas på Läkare utan gränsers sjukhus i Aden sommaren 2015. Tillgången till sjukvård i Je-
men är starkt begränsad.  FOTO: GUILLAUME BINET/LÄKARE UTAN GRÄNSER

Mocktar fick en benprotes efter att ha klivit på en landmina i 
sin hemstad.  FOTO: MALAK SHAHER/LÄKARE UTAN GRÄNSER

Män lojala med Huthirebellerna har samlats för att rekrytera 
fler stridande.  FOTO: HANI MOHAMMED/AP/TT

Resterna av en läskedrycksfabrik som bombades av 
Saudialliansens flyganfall. FOTO: HANI MOHAMMED/AP/TT

Anestesi- och intensivvårdsläkaren Kosti Koivisto-Kok-
ko hjälper en man som fått invärtes skador efter en bilo-
lycka och lär samtidigt en jemenitisk kollega hur ultra-
ljud kan användas för en tidig bedömning av invärtes 
skador, på sjukhuset i Aden, Jemen.  FOTO: PRIVAT /TT


