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B8-0446/2018 

Europaparlamentets resolution om situationen i Jemen 

(2018/2853(RSP)) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om Jemen, 

– med beaktande av rådets slutsatser av den 25 juni 2018 om Jemen, 

– med beaktande av de gemensamma uttalandena från vice ordföranden för 

kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, 

Federica Mogherini, och kommissionsledamoten Christos Stylianides, av den 13 juni 

2018, om den senaste tidens händelser kring al-Hudayda i Jemen, och av den 4 augusti 

2018 om luftangreppen i al-Hudayda, 

– med beaktande av uttalandet av den 10 augusti 2018 från Europeiska utrikestjänstens 

talesperson om situationen i Jemen, 

– med beaktande av uttalandet av den 15 mars 2018 från ordföranden för FN:s 

säkerhetsråd, 

– med beaktande av uttalandet av den 6 september 2018 från FN:s generalsekreterares 

särskilda sändebud för Jemen, 

– med beaktande av uttalandet av den 19 september 2018 från 

Världslivsmedelsprogrammets verkställande direktör, 

– med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner om Jemen, 

– med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl: 

A. Konflikten i Jemen pågår nu för fjärde året i rad, och mer än 22 miljoner människor 

behöver humanitärt bistånd. Över 17 miljoner människor lider av en osäker 

livsmedelsförsörjning. För 8 miljoner av dessa människor är situationen allvarlig och de 

riskerar svält. 

B. Över 2 miljoner människor är internflyktingar. Kvinnor, barn och personer i utsatta 

situationer drabbas särskilt allvarligt av de pågående fientligheterna. 

C. Avbrotten i grundläggande offentliga tjänster, särskilt när det gäller hälso- och sjukvård, 

sanitet och utbildning, har ytterligare förvärrat den humanitära situationen. Endast 50 % 

av det totala antalet hälso- och sjukvårdsinrättningar fungerar fullt ut, och dessa 

inrättningar brottas med allvarliga brister på läkemedel, utrustning och personal. Efter 

att infrastruktur har förstörts och samhällsservicen har brutit samman har 

kolerautbrotten förvärrats. 

D. EU är djupt oroat över att Jemens ekonomi står inför en kollaps. Den regelbundna 

utbetalningen av löner för upp till 1,4 miljoner icke-militära tjänstemän i Jemen 
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upphörde i praktiken i slutet av 2016. 

E. De humanitära behoven är enorma och har därför inte till fullo kunnat tillgodoses 

genom internationella insatser och mobilisering av resurser. 

F. EU står fortsatt fast vid sitt engagemang att ge livräddande bistånd till alla behövande 

människor i Jemen. Samtidigt delar EU FN:s och andra givares farhågor angående det 

ständigt krympande utrymmet för humanitär verksamhet. 

G. Förenta nationernas barnfond (Unicef) förser utsatta barn i konfliktdrabbade regioner 

med humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd, inbegripet hjälp till offer, spårande av 

familjemedlemmar/familjeåterförening, dokumentation av kränkningar av barnets 

rättigheter, ökad medvetenhet om riskerna med minor och psykosocialt stöd, och vidtar 

åtgärder för att förhindra att utbildningssystemet bryter samman, bland annat genom att 

inrätta tillfälliga undervisningslokaler och genom att renovera skolor. 

H. Att Jemen är stabilt och säkert och har en välfungerande regering är av avgörande 

betydelse för de internationella insatser som görs för att bekämpa extremism och våld 

både i regionen och utanför den, och även för freden och stabiliteten inom landet. 

I. Stabilitet i regionen är mycket viktigt för EU. EU har förbundit sig till ett övergripande 

och strategiskt tillvägagångssätt som omfattar alla relevanta regionala aktörer. 

J. Sedan 2015 har EU bidragit med mer än 233 miljoner euro i humanitärt bistånd till 

Jemen. 

1. Europaparlamentet uttrycker stor oro över den fortsatta försämringen av situationen i 

Jemen och konfliktens förödande humanitära konsekvenser för civilbefolkningen. 

Parlamentet fördömer angreppen mot civila. Parlamentet uttrycker allvarlig oro över det 

utbredda våldet i Jemen. Parlamentet är bekymrat över de utmaningar som Jemens 

ekonomi står inför. 

2. Europaparlamentet beklagar djupt den förlust av människoliv som konflikten har vållat 

och det lidande som de som drabbats av striderna tvingas utstå, och uttrycker sitt 

deltagande med offrens anhöriga. Parlamentet bekräftar ånyo sitt åtagande om fortsatt 

stöd till Jemen och det jemenitiska folket. 

3. Europaparlamentet är djupt oroat över bombningarna i tätbefolkade områden, 

belägringen av städer, användningen av truppminor och klusterammunition, samt över 

de attacker som orsakar förstörelse av civil infrastruktur, däribland skolor, 

vårdinrättningar, bostadsområden, marknader, vattensystem, hamnar och flygplatser. 

4. Europaparlamentet är djupt oroat över att de militära operationerna nyligen 

intensifierats i och kring staden al-Hudayda och dess hamn. Parlamentet uppmanar alla 

parter i konflikten att säkerställa att hamnen i al-Hudayda fungerar fullt ut och effektivt. 

5. Europaparlamentet fördömer avfyrandet av ballistiska robotar från huthirebellernas sida 

mot Konungariket Saudiarabien, inbegripet civila mål, och mot fartyg som passerar 

genom Bab-el-mandeb-sundet. Parlamentet fördömer huthistyrkornas utnyttjande av 

sjöminor. 
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6. Europaparlamentet uppmanar alla parter i konflikten att säkerställa skyddet av civila 

och ett efterleva internationell humanitär rätt och internationell 

människorättslagstiftning. 

7. Europaparlamentet uppmanar alla parter i konflikten att uppfylla sina skyldigheter 

enligt internationell humanitär rätt för att möjliggöra och underlätta ett säkert, snabbt 

och obehindrat tillträde för humanitära leveranser och biståndsarbetare till alla 

nödställda människor i samtliga drabbade provinser. 

8. Europaparlamentet uppmanar samtliga konfliktparter att underlätta ett säkert, snabbt 

och obehindrat tillträde för varuleveranser. 

9. Europaparlamentet betonar att FN:s säkerhetsråd har bekräftat sitt stöd för FN:s 

mekanism för kontroll och inspektion, och att EU till fullo stöder en fortsatt tillämpning 

av denna mekanism samt ett fullständigt och obehindrat genomförande av dess mandat. 

10. Europaparlamentet betonar att det är avgörande att garantera ett fullständigt och 

varaktigt tillträde till alla Jemens hamnar och flygplatser för all kommersiell och 

humanitär import samt för medicinsk evakuering och kommersiellt flyg. 

11. Europaparlamentet uppmanar alla parter i konflikten att upphöra med den nuvarande 

upptrappningen, visa återhållsamhet, skyndsamt verka för en landsomfattande vapenvila 

och att arbeta konstruktivt tillsammans med FN. 

12. Europaparlamentet stöder de insatser som FN:s generalsekreterares särskilda sändebud 

för Jemen, Martin Griffiths, gjort för att återuppta den politiska processen. Parlamentet 

noterar Martin Griffiths uttalande inför FN:s säkerhetsråd den 11 september 2018 om att 

man trots frånvaron av en av parterna vid samråden i Genève veckan innan, och även 

om det verkligen inte hade gått som planerat, lyckades återuppta den politiska processen 

med ett starkt och tydligt stöd från det jemenitiska folket och det internationella 

samfundet. Parlamentet välkomnar Martin Griffiths besök i Sana den 16 september 

2018. Parlamentet begär att det särskilda sändebudet ska säkras fullständiga och 

obehindrade kontakter med alla berörda parter i Jemen. 

13. Europaparlamentet betonar att endast en politisk, inkluderande och framförhandlad 

lösning på konflikten kan återupprätta freden och bevara Jemens enhet, suveränitet, 

oberoende och territoriella integritet. Parlamentet uppmanar alla internationella och 

regionala aktörer att på ett konstruktivt sätt föra en dialog med de jemenitiska parterna 

för att möjliggöra en nedtrappning av konflikten och en förhandlingslösning. 

14. Europaparlamentet fördömer i starkast möjliga ordalag alla terrorattacker. Parlamentet 

är djupt oroat över den ökade närvaron i Jemen av kriminella grupper och 

terroristgrupper, däribland al-Qaida på Arabiska halvön och IS/Daish. Parlamentet 

uppmanar alla parter i konflikten att vidta beslutsamma åtgärder mot sådana grupper. 

15. Europaparlamentet uppmanar alla parter i konflikten att avbryta rekryteringen eller 

användningen av barn som soldater och sätta stopp för andra grova brott som begåtts 

mot barn i strid med tillämplig internationell rätt och internationella normer. 

Parlamentet uppmanar alla parter att frige alla barn som redan rekryterats och att 

samarbeta med FN i samband med deras rehabilitering och återintegrering i samhället. 
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Parlamentet stöder Unicefs viktiga arbete i Jemen, 

16. Europaparlamentet uppmanar samtliga parter i konflikten att vidta alla de åtgärder som 

krävs för att säkerställa ändamålsenliga, opartiska och oberoende utredningar av alla 

påstådda kränkningar av och brott mot de mänskliga rättigheterna och påstådda 

kränkningar av internationell humanitär rätt, i enlighet med internationella normer. 

17. Europaparlamentet är djupt oroat över rapporter om kränkningar av religions- och 

trosfriheten, inbegripet diskrimination, olaga frihetsberövande och användning av våld.  

18. Europaparlamentet uppmanar Jemens regering att brådskande betala ut de statliga 

tjänstemännens löner, särskilt för dem som arbetar inom kritiska sektorer som 

utbildning, hälso- och sjukvård och sanitet. 

19. Europaparlamentet ser positivt på att EU kommer att fortsätta att ge utvecklingsbistånd 

till Jemen, med prioritet åt insatser som syftar till att stabilisera landet, och att man 

kommer att arbeta i stabila områden med lokala myndigheter för att främja 

motståndskraft, bidra till upprätthållandet av grundläggande tjänster och främja hållbara 

försörjningsmöjligheter för samhällena. 

20. Europaparlamentet välkomnar FN:s åtgärdsplan för humanitärt bistånd till Jemen för år 

2018 och den givarkonferens på hög nivå om den humanitära krisen i Jemen som hölls 

2018, där internationella givare utfäste sig att bistå med över två miljarder US-dollar. 

Parlamentet ser positivt på att EU har åtagit sig att hjälpa offren för konflikten i Jemen 

och lovat bidra med 107,5 miljoner euro. Parlamentet uppmanar alla givare att snabbt 

uppfylla sina löften. 

21. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för 

utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s 

generalsekreterare, generalsekreteraren för Gulfstaternas samarbetsråd, Arabförbundets 

generalsekreterare och Jemens regering. 


