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Euroopan parlamentin päätöslauselma Jemenin tilanteesta
(2015/2760(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Jemenistä,

– ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin 26. maaliskuuta 2015 antaman 
julkilausuman Jemenin tilanteesta,

– ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan Federica Mogherinin sekä 
humanitaarisesta avusta ja kriisinhallinnasta vastaavan komission jäsenen Christos 
Stylianidesin 1. huhtikuuta 2015 antaman yhteisen julkilausuman Jemenin taistelujen 
vaikutuksesta,

– ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan Federica Mogherinin sekä 
humanitaarisesta avusta ja kriisinhallinnasta vastaavan komission jäsenen Christos 
Stylianidesin 11. toukokuuta 2015 antaman yhteisen julkilausuman ehdotetusta aselevosta 
Jemenissä,

– ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan Federica Mogherinin sekä 
humanitaarisesta avusta ja kriisinhallinnasta vastaavan komission jäsenen Christos 
Stylianidesin 3. heinäkuuta 2015 antaman yhteisen julkilausuman Jemenin kriisistä,

– ottaa huomioon 20. huhtikuuta 2015 annetut neuvoston päätelmät Jemenistä,

– ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 2014 (2011), 2051 (2012), 
2140 (2014), 2201 (2015) ja 2216 (2015),

– ottaa huomioon 24. toukokuuta 2015 annetun EU:n ja Persianlahden yhteistyöneuvoston 
24. yhteisen neuvoston ja ministerikokouksen puheenjohtajien lausuman,

– ottaa huomioon 25. kesäkuuta 2015 annetun YK:n turvallisuusneuvoston lehdistötiedotteen 
Jemenin tilanteesta,

– ottaa huomioon 21. syyskuuta 2014 tehdyn rauhaa ja kansallista kumppanuutta koskevan 
sopimuksen, 25. tammikuuta 2014 järjestetyn kansallisen vuoropuhelukonferenssin tulokset 
ja 21. marraskuuta 2011 hyväksytyn Persianlahden yhteistyöneuvoston aloitteen,

– ottaa huomioon YK:n peruskirjan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Jemenin nykyinen kriisi on tulosta useiden perättäisten hallitusten 
kyvyttömyydestä vastata jemeniläisten oikeutettuihin vaatimuksiin demokratiasta, 
taloudellisesta ja sosiaalisesta kehityksestä, vakaudesta ja turvallisuudesta; ottaa huomioon, 
että tämä kyvyttömyys on luonut pohjan väkivaltaiselle konfliktille, koska maahan ei ole 
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kyetty perustamaan osallistavaa hallitusta ja valtaa ei ole kyetty jakamaan 
oikeudenmukaisesti sekä koska maan monet heimojännitteet, laajalle levinnyt turvattomuus 
ja taloudellinen lamaantuminen on jätetty järjestelmällisesti huomiotta;

B. toteaa, että Jemenissä meneillään oleva konflikti on levinnyt 20:een maan 
22 hallintoalueesta; ottaa huomioon, että Maailman terveysjärjestön (WHO) uusimpien 
vahvistettujen lukujen mukaan 19. maaliskuuta ja 5. toukokuuta 2015 välisenä aikana ainakin 
1 439 ihmistä sai surmansa ja 5 951 ihmistä loukkaantui ja että monet heistä olivat siviilejä; 
ottaa huomioon, että vihollisuuksien puhkeamisen jälkeen yli 3 000 ihmistä on kuollut ja yli 
10 000 loukkaantunut; 

C. toteaa, että Jemen on yksi Lähi-idän köyhimmistä maista ja maan työttömyys- ja 
lukutaidottomuusaste ovat korkeat ja peruspalvelut puuttuvat; ottaa huomioon, että 
humanitaarista apua tarvitsee tällä hetkellä 20 miljoonaa ihmistä, joiden joukossa on arviolta 
9,4 miljoonaa jemeniläislasta, yli 250 000 pakolaista ja 335 000 maan sisällä siirtymään 
joutunutta ihmistä;

D. ottaa huomioon, että viimeaikaiset tapahtumat uhkaavat vakavasti alueen vakautta erityisesti 
Afrikan sarvessa, Punaisella merellä ja Lähi-idässä yleensä; 

E. toteaa, että Saudi-Arabian johtama koalitio, johon kuuluvat Bahrain, Egypti, Jordania, 
Kuwait, Marokko, Qatar, Sudan ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat, käynnisti 26. maaliskuuta 
2015 Jemenissä sotilasoperaation huthikapinallisia vastaan Jemenin presidentin Abdrabuh 
Mansur Hadin pyynnöstä; ottaa huomioon, että koalition kerrotaan käyttävän Jemenissä 
kansainvälisesti kiellettyjä rypälepommeja, ja toteaa, että YK:n ihmisoikeusvaltuutettu tutkii 
asiaa parhaillaan;

F. toteaa, että lukuisat Jemenin siviiliuhreista ovat huthien aseellisten ryhmittymien ja niiden 
liittolaisten vastuulla, ja tästä ovat esimerkkinä asuinalueilla räjähtäneiden ilmatorjunta-
ammusten tapaukset, joiden yhteydessä kuoli ja loukkaantui siviilejä;

G. ottaa huomioon, että monissa tapauksissa Saudi-Arabian johtaman liittouman ilma-iskut 
Jemeniin ovat surmanneet siviilejä vastoin kansainvälistä humanitaarista oikeutta, jossa 
kehotetaan välttämään siviiliuhreja ja minimoimaan niiden määrä kaikin mahdollisin keinoin;

H. toteaa, että ilma-iskujen lisäksi Saudi-Arabia on asettanut Jemenin laivastosaartoon, jonka 
seuraukset siviiliväestöön ovat olleet dramaattiset: 22 miljoonaa ihmistä eli lähes 
80 prosenttia väestöstä tarvitsee kiireellistä elintarvike-, vesihuolto- ja lääkeapua; 

I. ottaa huomioon, että YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon vaati YK:n rauhanneuvottelujen 
johdosta 15. kesäkuuta 2015 uutta humanitaarista taukoa ja taistelujen keskeyttämistä ainakin 
kahdeksi viikoksi ramadanin aikana, jotta kaikille apua tarvitseville jemeniläisille voitaisiin 
toimittaa kriittistä apua, mutta tästä ei päästy sopimukseen; ottaa huomioon, että Jemenin 
taistelevat osapuolet eivät saaneet aikaan tulitaukosopimusta YK:n erityislähettilään Ismail 
Ould Cheikh Ahmedin välityksellä käydyissä diplomaattisissa neuvotteluissa 19. kesäkuuta 
2015;
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J. toteaa, että 30. kesäkuuta 2015 Taizin kaupungin keskusvankilasta pakeni noin 1 200 vankia, 
joiden joukossa oli myös al-Qaidan jäseniksi epäiltyjä; ottaa huomioon, että noin 300 vankia 
oli jo aiemmin paennut toisesta vankilasta Hadramoutin maakunnassa huhtikuussa; ottaa 
huomioon, että Jemenissä tehdään terrori-iskuja, kuten 17. kesäkuuta kolmeen moskeijaan 
Sanaassa tapahtunut hyökkäys, joka johti lukuisiin kuolonuhreihin;

K. ottaa huomioon, että YK julisti Jemeniin korkeimman eli kolmannen asteen hätätilan 
1. heinäkuuta 2015; ottaa huomioon, että YK yrittää saavuttaa hätäsuunnitelmallaan 
11,7 miljoonaa suurimmassa avuntarpeessa olevaa ihmistä; ottaa huomioon, että maan 
terveydenhoitojärjestelmän kerrotaan olevan romahtamaisillaan ja ainakin 160 terveysasemaa 
on suljettu turvattomuuden sekä polttoaine- ja tarvikepulan vuoksi;

L. toteaa, että 15,9 miljoonaa ihmistä Jemenissä tarvitsee humanitaarista apua; huomauttaa, että 
nykyisen laajalle levinneen epävarmuuden takia heikoimmassa asemassa olevat lapset eivät 
saa tarvitsemiaan terveydenhuolto- tai ravintopalveluja;

M. ottaa huomioon, että konflikti on aiheuttanut vakavia seurauksia 9,9 miljoonalle lapselle ja 
että maaliskuusta 2015 lähtien lapsia on kuollut 279 ja l 402 lasta on loukkaantunut; toteaa, 
että vähintään 1,8 miljoonaa lasta on jäänyt koulutuksen ulkopuolelle, koska kouluja on 
konfliktin vuoksi suljettu, ja että he ovat tämän vuoksi lisääntyvässä määrin vaarassa joutua 
aseellisten ryhmien värväämiksi tai käyttämiksi taisteluissa tai muunlaisen hyväksikäytön 
uhreiksi; panee merkille, että Unicefin mukaan lapsisotilaiden osuus on jopa kolmannes 
kaikista taistelijoista Jemenissä ja että yksin 26. maaliskuuta ja 24. huhtikuuta 2015 välisenä 
aikana värvättiin ainakin 140 lapsisotilasta; ottaa huomioon vahvistetut tiedot, että vuonna 
2014 aseelliset ryhmät värväsivät ja lähettivät taisteluihin ainakin 156 lasta; ottaa huomioon, 
että vuoden 2015 luku on jo nyt kaksinkertainen; 

N. ottaa huomioon, että Unicefin arvion mukaan yli puoli miljoonaa alle viisivuotiasta on 
vakavan akuutin aliravitsemuksen vaarassa ja 1,2 miljoonaa alle viisivuotiasta lievän akuutin 
aliravitsemuksen vaarassa, ja toteaa, että määrä on lähes kaksinkertaistunut kriisin alkamisen 
jälkeen;

O. toteaa, että Jemenin terveydenhuoltojärjestelmä on romahduksen partaalla ja rokotukset on 
jouduttu keskeyttämään ja että arviolta 2,6 miljoonaa alle 15-vuotiasta lasta altistuu tämän 
vuoksi tuhkarokkotartunnalle ja 2,5 miljoonaa lasta ripulille, joka saattaa olla kohtalokas, 
nopeasti leviävä tauti konfliktien aikana ja silloin, kun väestö joutuu siirtymään paikasta 
toiseen; ottaa huomioon, että denguekuume leviää, kroonisiin sairauksiin ei ole tarjolla hoitoa 
ja elintärkeät lääkkeet ja lääkintähenkilöstö eivät saavuta avun tarpeessa olevia;

P. ottaa huomioon, että polttoaine on loppumaisillaan koko maasta, mikä rajoittaa jo vakavasti 
avun jakamista ja johtaa pian hengenvaaralliseen vesipulaan, sillä kuivuudesta kärsivän 
Jemenin vedensaanti on täysin riippuvainen moottorikäyttöisillä pumpuilla toimivista syvistä 
kaivoista;

Q. ottaa huomioon, että lisäksi Jemeniin vaikuttaa suoraan Afrikan sarven humanitaarinen kriisi, 
sillä maahan on päätynyt enimmäkseen Somaliasta yli 250 000 pakolaista, jotka elävät 
epävarmoissa oloissa; toteaa, että hallituksen arvioiden mukaan Jemenissä on lisäksi noin 
miljoona etiopialaispakolaista;
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R. ottaa huomioon, että humanitaariset järjestöt ovat siirtäneet useimmat kansainväliset 
työntekijänsä maan ulkopuolelle turvallisuustilanteen heikkenemisen vuoksi; toteaa, että vain 
harvat järjestöt pystyvät yhä toimimaan Jemenissä ja niiden toimintaan kohdistuu vakavia 
rajoituksia;

S. toteaa, että Arabian niemimaan al-Qaida (AQAP) on kyennyt käyttämään hyväkseen Jemenin 
poliittisen ja turvallisuustilanteen huononemista, laajentamaan läsnäoloaan alueella ja 
lisäämään terrori-iskujen määrää ja laajuutta;

T. ottaa huomioon, että niin kutsuttu Islamilainen valtio (ISIS) / Da’esh on vahvistanut 
asemiaan Jemenissä ja tehnyt terrori-iskuja šiiamuslimien moskeijoihin ja tappanut niissä 
satoja ihmisiä; pitää todennäköisenä, että sekä AQAP että ISIS/Da’esh hyödyntävät Jemenin 
turvallisuustyhjiötä vahvistaakseen vaikutusvaltaansa ja suunnitellakseen uusia hyökkäyksiä 
Jemenin turvallisuusjoukkoja, hutheja ja mahdollisia alueella olevia länsimaiden edustajia 
vastaan;

U. toteaa, että aseellisen konfliktin kärjistyminen uhkaa Jemenin kulttuuriperintöä; ottaa 
huomioon, että Maailmanperintökomitea otti 2. heinäkuuta 2015 uhanalaisten 
maailmanperintökohteiden luetteloon kaksi Jemenissä sijaitsevaa kohdetta: Sanaan 
vanhankaupungin ja Shibāmin linnoitetun vanhankaupungin; 

V. ottaa huomioon, että EU on määrännyt huthikapinallisten johtajalle ja entisen presidentin Ali 
Abdullah Salehin pojalle aseidenvientikiellon ja kohdennettuja lisäpakotteita; toteaa, että 
samoja rajoituksia on joulukuusta 2014 alkaen kohdistettu kahteen muuhun huthiliikkeen 
jäseneen sekä entiseen presidenttiin; 

W. ottaa huomioon, että Euroopan komission humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden 
pääosasto (ECHO) on vuonna 2015 myöntänyt 25 miljoonaa euroa avustaakseen akuutista 
aliravitsemuksesta, konfliktista ja väestön pakkosiirrosta kärsiviä yhteisöjä koko maassa; 
ottaa huomioon, että vuonna 2014 EU:n kokonaisrahoitus (eli jäsenvaltioiden ja komission 
osuudet) Jemenin humanitaariseen apuun oli yhteensä 100,8 miljoonaa euroa ja tästä 
33 miljoonaa euroa tuli ECHOlta;

X. toteaa, että tarkistetussa YK:n humanitaarisen avun vetoomuksessa pyydettiin 
1,6:ta miljardia dollaria, mutta tästä määrästä on toistaiseksi saatu vain noin kymmenen 
prosenttia;

1. on vakavasti huolestunut Jemenin nopeasti pahenevasta poliittisesta, humanitaarisesta ja 
turvallisuustilanteesta; vaatii kaikkia taistelevia osapuolia lopettamaan väkivaltaisuudet 
välittömästi; ilmaisee osanottonsa uhrien omaisille; korostaa, että EU on toistanut 
sitoutuneensa tukemaan edelleen Jemeniä ja sen kansaa;

2. toistaa tukevansa vahvasti Jemenin yhtenäisyyttä, suvereniteettia, itsenäisyyttä sekä 
alueellista koskemattomuutta ja vahvistaa pysyvänsä Jemenin kansan rinnalla;

3. tuomitsee huthien ja entiselle presidentille Salehille uskollisten sotilasyksiköiden 
epävakauttavat ja väkivaltaiset yksipuoliset toimet; tuomitsee myös Saudi-Arabian johdolla 
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toimivan koalition Jemeniin kohdistamat ilmaiskut ja laivastosaarron, jotka ovat johtaneet 
tuhansien ihmisten kuolemaan, kärjistäneet Jemenin tilannetta entisestään, luoneet paremmat 
edellytykset terrorismin ja ääriliikkeiden, kuten ISIS/Da’esh ja AQAP, leviämiselle ja 
pahentaneet jo kriittistä humanitaarista tilannetta entisestään;

4. kehottaa kaikkia jemeniläisiä osapuolia, erityisesti hutheja, pyrkimään erimielisyyksien 
ratkaisemiseen vuoropuhelulla ja neuvotteluilla; kehottaa kaikkia alueen toimijoita 
toimimaan rakentavassa yhteistyössä jemeniläisten osapuolten kanssa, jotta kriisiä voitaisiin 
lieventää ja jotta vältettäisiin alueen kehittyminen entistä epävakaammaksi; kehottaa kaikkia 
osapuolia olemaan ottamatta kulttuuriperintökohteita ja rakennuksia tulituksen tai 
ilmaiskujen kohteeksi tai olemaan käyttämättä niitä sotilaallisiin tarkoituksiin;

5. suhtautuu myönteisesti siihen, että EU on toistanut sitoutuneensa lujasti ja päättäväisesti 
torjumaan ääriliikkeiden ja terroristiryhmien, kuten AQAP:n, muodostamaa uhkaa, jotta ne 
eivät pääsisi enempää hyötymään nykytilanteesta;

6. tuomitsee kaikenlaiset väkivaltaisuudet ja pyrkimykset tai uhkaukset käyttää väkivaltaa YK:n 
välityksellä käytäviin neuvotteluihin osallistuvien pelottelemiseksi; korostaa, että YK:n 
välityksellä käytävän osallistavan poliittisen vuoropuhelun on oltava Jemenin johtama 
prosessi, jossa Jemenin kriisiin pyritään saamaan aikaan konsensukseen perustuva poliittinen 
ratkaisu Persianlahden yhteistyöneuvoston aloitteen ja sen täytäntöönpanomekanismin, 
kattavan kansallisen vuoropuhelukonferenssin tulosten, rauhaa ja kansallista kumppanuutta 
koskevan sopimuksen sekä asiaa koskevien YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 
mukaisesti; 

7. tuomitsee erittäin jyrkästi ISIS/Da’eshin terrori-iskut šiiamuslimien moskeijoihin Sanaassa ja 
Saadassa ja toteaa, että niissä kuoli ja loukkaantui satoja ihmisiä, ja tuomitsee niin ikään 
näitä rikoksia tukevan ääriuskonnollisen ideologian leviämisen;

8. pitää hälyttävänä, että AQAP saattaa hyötyä Jemenin heikkenevästä poliittisesta ja 
turvallisuustilanteesta; vaatii konfliktin kaikkia osapuolia osoittamaan vakaata sitoutumistaan 
ja päättäväisyyttään ISIS/Da’eshin ja AQAP:n kaltaisten ääriliikkeiden ja terroristijärjestöjen 
torjuntaan ja pitämään sitä ensisijaisena prioriteettina; 

9. tuomitsee sen, että konfliktin osapuolet värväävät ja käyttävät lapsisotilaita;

10. ilmaisee täyden tukensa YK:n sekä YK:n pääsihteerin Jemenin-erityislähettilään Ismail Ould 
Cheikh Ahmedin pyrkimyksille käynnistää rauhanneuvottelut osapuolten välillä; tukee 
Omanin pyrkimyksiä tulitaukoon huthien ja Jemenin hallitukselle uskollisten joukkojen 
välillä ja pitää sitä ensimmäisenä askeleena poliittiseen neuvotteluratkaisuun;

11. korostaa, että konfliktiin on olemassa vain poliittinen, osallistava ja neuvoteltu ratkaisu; 
vaatii siksi, että kaikki Jemenin puolueet työskentelevät yhdessä ratkaistakseen 
erimielisyytensä vuoropuhelun, kompromissin ja vallanjaon keinoin ja perustaakseen 
kansallisen yhtenäisyyden hallituksen, joka palauttaisi rauhan, estäisi talous- ja 
finanssiromahduksen ja puuttuisi humanitaariseen kriisiin;
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12. vaatii humanitaarista taukoa, jotta ihmishenkiä pelastava apu tavoittaisi Jemenin kansan 
pikaisesti; kehottaa kaikkia osapuolia mahdollistamaan kiireellisen humanitaarisen avun 
toimitukset Jemenin kaikille osapuolille sekä takaamaan nopean, turvallisen ja esteettömän 
pääsyn paikalle, jotta humanitaarisen avun toimittajat pääsevät hädässä olevien ihmisten ja 
myös lääkinnällistä apua tarvitsevien luo, puolueettomuuden, neutraaliuden ja 
riippumattomuuden periaatteiden mukaisesti; palauttaa lisäksi mieliin, että on olennaisen 
tärkeää helpottaa edelleen kauppa-alusten pääsyä Jemeniin;

13. kehottaa kaikkia osapuolia noudattamaan kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja 
kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä, varmistamaan siviilien suojelun ja pidättymään 
siviili-infrastruktuurin, erityisesti lääkinnällisten palvelujen ja vesijärjestelmien, 
tulittamisesta, lopettamaan siviilirakennusten käyttämisen sotilaallisiin tarkoituksiin sekä 
tekemään pikaisesti yhteistyötä YK:n ja humanitaaristen avustusjärjestöjen kanssa avun 
toimittamiseksi sitä tarvitseville; 

14. painottaa koordinoidun, YK:n johdolla annettavan humanitaarisen avun tarvetta ja kehottaa 
kaikkia maita osallistumaan humanitaaristen tarpeiden tyydyttämiseen; kehottaa 
kansainvälistä yhteisöä antamaan panoksensa tarkistettuun YK:n humanitaarisen avun 
vetoomukseen; 

15. vaatii kaikkien kansainvälisiä ihmisoikeuksia ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta 
koskevien väitettyjen loukkausten riippumatonta kansainvälistä tutkintaa;

16. panee tyytyväisenä merkille perustuslain valmisteluvaliokunnassa saavutetun edistyksen ja 
kehottaa laatimaan osallistavan, avoimen perustuslain, joka vastaa Jemenin kansan 
oikeutettuihin vaatimuksiin ja on kansallisen vuoropuhelukonferenssin tulosten mukainen, ja 
kehottaa järjestämään perustuslakiluonnoksesta kansanäänestyksen sekä hyvissä ajoin 
parlamenttivaalit, jotta voidaan välttää Jemenin humanitaarisen ja turvallisuustilanteen 
heikkeneminen entisestään;

17. toteaa jälleen, että uskonnon- ja vakaumuksenvapaus on perusoikeus, ja tuomitsee jyrkästi 
kaikenlaisen uskontoon tai vakaumukseen perustuvan väkivallan ja syrjinnän Jemenissä; 
toistaa tukevansa kaikkia aloitteita, joilla pyritään edistämään uskonnollisten ja muiden 
yhteisöjen vuoropuhelua ja keskinäistä kunnioitusta; kehottaa kaikkia uskonnollisia johtajia 
edistämään suvaitsevaisuutta ja tekemään aloitteita vihaa lietsovia, kiihkoilevia, väkivaltaisia 
ja radikaaleja ääriliikkeitä vastaan;

18. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa sekä jäsenvaltioita keräämään YK:n piiristä 
kiireellisesti tukea laajalle kansainväliselle suunnitelmalle Jemenin vesitilanteen 
varmistamiseksi, koska kyseisellä toimenpiteellä voitaisiin saattaa mahdollinen 
rauhanprosessi ratkaisevaan päätökseensä ja antaa väestölle mahdollisuus kehittää 
maataloutta, lisätä omavaraisuutta ja jälleenrakentaa maa;

19. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission 
varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, Persianlahden 
yhteistyöneuvoston pääsihteerille, Arabiliiton pääsihteerille sekä Jemenin hallitukselle.


