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B8-0680/2015

Europaparlamentets resolution om situationen i Jemen
(2015/2760(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 2201 (2015), 2204 (2015) och 
2216 (2015) om Jemen, och av FN:s säkerhetsråds resolution 2140 (2014) om att införa 
sanktioner,

– med beaktande av den rapport från FN:s expertpanel om Jemen som utarbetats i enlighet 
med FN:s säkerhetsråds resolution 2140 (2014) av den 20 februari 2015,

– med beaktande av att tillgångar frysts och reseförbud införts mot fem personer, 
nämligen huthirörelsens militära befälhavare Abd al-Khaliq al-Huthi och Abdullah 
Yahya al Hakim, huthiledaren Abdumalik al-Houthi och den tidigare presidenten Ali 
Abdullah Saleh och hans son Ali Abdullah Saleh,

– med beaktande av uttalandena från Europeiska utrikestjänstens talesperson av den 
20 mars, 26 mars, 1 april, 26 april och 9 juni 2015 om situationen i Jemen,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 20 april 2015 om Jemen,

– med beaktande av de kommentarer om Jemen som FN:s biträdande generalsekreterare 
för humanitära frågor, Stephen O’Brien, gjorde den 25 juni 2015, 

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

A. Den nuvarande krisen i Jemen uppstod sedan flera på varandra följande regeringar 
misslyckades med att uppfylla det jemenitiska folkets rättmätiga förhoppningar om 
demokrati, ekonomisk och social utveckling, stabilitet och säkerhet. Den misslyckade 
övergången, efter det att den sedan länge sittande presidenten, Ali Abdullah Saleh, 
avgick till förmån för vice president Abd-Rabbu Mansour Hadi, har skapat 
förutsättningar som fick en våldsam konflikt att bryta ut eftersom man systematiskt 
ignorerade de många klankonflikterna runt om i landet och den utbredda osäkerheten 
och ekonomiska förlamningen.

B. Gulfstaternas samarbetsråd, stött av FN:s säkerhetsråds resolution 2051 (2012), 
initierade en konferens avseende den nationella dialogen som innebar att den avsatta 
president Ali Abdullah Saleh lämnade ifrån sig makten och att en dialog om 
övergångsprocessen inleddes i Sana i mars 2013. Denna upphörde dock i januari 2014 
då Ahmed Sharif al-Din, en representant för huthierna i konferensen, avrättades i 
huvudstaden Sana på väg till konferensen, vilket är den andra avrättningen av en 
representant för huthierna, något som ökar spänningarna mellan huthierna och 
regeringsvänliga styrkor.

C. Konflikten mellan landets huthier och Jemens centrala regering har historiska rötter, 
delvis på grund av huthiernas missnöje med diskriminering och försöken att sprida 
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wahhabism i Jemen. Den första väpnade konflikten ägde rum 2004 och det har också 
förekommit saudiarabiska och amerikanska luftangrepp, åtminstone sedan 2009. 

D. Misslyckanden att åstadkomma politisk delaktighet skapade förutsättningar för ett 
genombrott för huthimilisen, hemmahörande i landets norra del, som utnyttjade det 
vakuum som uppstod kring landets ledning och säkerhet. Milisen har svept fram över 
hela landet och vunnit terräng sedan man i september 2014 intog Sana. Jemens legitime 
president Abd-Rabbu Mansour Hadi flydde då till Saudiarabien och befinner sig sedan 
dess i Riyadh.

E. Den 26 mars 2015 inledde en saudiarabiskt ledd koalition med arabstater Operation 
Decisive Storm i Jemen för att återta de landvinningar som gjorts av Ansar Allah (den 
dominerande huthimilisen), för att återinrätta Abd-Rabbu Mansour Hadi på 
presidentposten och för att skapa säkerhet och stabilitet i landet. Dessa mål har ännu 
inte uppfyllts trots intensiva luftangrepp mot huthiernas ställningar. Omkring 
3 000 människor har dödats och över 10 000 skadats sedan fientligheterna bröt ut.

F. Huthirebellernas beväpnade grupper och därtill knutna styrkor har orsakat flera civila 
dödsoffer och även använt sig av luftvärnsammunition, som detonerar efter att ha landat 
i tätbefolkade områden och då dödar och lemlästar civila. Vid flera tillfällen har den 
saudiarabiskt ledda koalitionens luftangrepp i Jemen dödat civila vilket är ett brott mot 
internationell humanitär rätt som kräver att alla nödvändiga åtgärder tas för att undvika 
eller minska antalet civila dödsoffer.

G. Vid sidan av luftangreppen har Saudiarabien också infört en sjöblockad mot Jemen som 
har haft förödande konsekvenser för civilbefolkningen med 22 miljoner människor – 
nästan 80 % av befolkningen – nu i akut behov av livsmedel, vatten och läkemedel. FN 
har klassat den humanitära nödsituationen i Jemen till allra högsta krisnivå och varnat 
för att landet nu är väldigt nära hungersnöd, samtidigt som världslivsmedelsprogrammet 
har varnat för att omkring 12 miljoner människor redan svälter, vilket kommer att 
medföra varaktiga fysiska och psykiska skador för en hel generation barn.

H. Saudiarabien är ett av de fyra länder i världen med de största militära utgifterna, och 
under 2014 ökade landet sina inköp med 17 % enligt Stockholms internationella 
fredsforskningsinstitut (Sipri).

I. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har krävt en utredning efter det att Saudiarabiskt 
ledda luftangrepp träffade lägret för FN:s utvecklingsprogram i Sana och orsakade 
betydande skador. 

J. Alla parter i konflikten har visat totalt förakt för mänskligt liv och upprepade gånger 
attackerat den civila infrastrukturen, däribland sjukhus, skolor, kraftverk och 
vattenanläggningar.

K. Jemens nationella hälso- och sjukvårdssystem har nått bristningsgränsen med 
denguefeber som ökar, kroniska sjukdomar som inte behandlas och livsnödvändiga 
läkemedel och vårdpersonal som hindras från att nå berörda personer.

L. Bränslet i landet håller snabbt på att ta slut och detta begränsar redan allvarligt 
biståndsleveranserna och kommer snart att leda till livshotande vattenbrist eftersom det 
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torkdrabbade Jemen är helt och hållet beroende av bränsledrivna djupbrunnspumpar för 
sin vattenförsörjning.

M. Al-Qaida på Arabiska halvön har kunnat dra nytta av det försämrade politiska läget och 
säkerhetsläget i Jemen och ökat sin närvaro samt antalet och omfattningen av sina 
terroristattacker. 

N. Den så kallade Islamiska staten (IS)/Daish har etablerat sig i Jemen och utfört 
terroristattacker mot shiitiska moskéer och dödat hundratals människor. Både al-Qaida 
på Arabiska halvön och IS/Daish förväntas utnyttja Jemens säkerhetsmässiga vakuum 
för att öka sin kapacitet och planera attacker mot jemenitiska säkerhetsstyrkor, huthier 
och västerländska mål i området.

O. Det fortsatta kriget och det faktum att al-Qaida på Arabiska halvön och IS/Daish utökar 
sin verksamhet i Jemen utgör ett direkt hot mot stabiliteten och säkerheten i andra 
länder i regionen.

P. I mitten av juni 2015 ägde FN-ledda fredssamtal rum i Genève mellan de krigande 
jemenitiska fraktionerna, med FN:s särskilda sändebud, Ismail Ould Cheikh Ahmed, 
som medlare, men utan resultat. Oman, som avstod från att delta i Operation Decisive 
Storm, har goda relationer med båda huvudparterna i konflikten och leder regionala 
diplomatiska ansträngningar för att få till stånd en vapenvila. 

Q. Efter krigsutbrottet i Jemen träffades Sanas gamla stadskärna, som finns upptagen på 
Unescos världsarvslista, i samband med ett bombanfall. Många historiska byggnader, 
monument, museum, arkeologiska platser och religiösa samlingsplatser, skadades eller 
förstördes och går inte att reparera.

1. Europaparlamentet upprepar sitt starka stöd för Jemens enhet, suveränitet, oberoende 
och territoriella integritet, och stöder Jemens folk.

2. Europaparlamentet uttrycker allvarlig oro för den snabbt försämrade politiska, 
säkerhetsmässiga och humanitära situationen i Jemen där de enda alternativen är fred 
eller svält för stora delar av befolkningen.

3. Europaparlamentet uppmanar alla sidor att omedelbart upphöra med den militära 
konfrontationen och att åtminstone gå med på en humanitär paus under muslimernas 
nuvarande heliga månad Ramadan, för att den hjälp som befolkningen så desperat 
behöver ska nå fram.

4. Europaparlamentet fördömer de destabiliserande och ensidiga åtgärderna från huthier 
och militära enheter som är lojala mot den f.d. presidenten Saleh, och fördömer även 
luftangreppen från den saudiarabiskt ledda koalitionen samt den sjöblockad som man 
har infört mot Jemen och som redan har krävt tusentals dödsfall och ytterligare 
destabiliserat Jemen, skapat ett mer gynnsamt klimat för en utbredning av terrorist- och 
extremistorganisationer såsom IS/Daish och al-Qaida på Arabiska halvön och förvärrat 
en redan allvarlig humanitär situation.

5. Europaparlamentet uppmanar kraftfullt den saudiarabiskt ledda koalitionen att 
omgående häva sjöblockaden mot Jemen så att den kommersiella importen till Jemens 
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hamnar kan återupptas fullt ut för att undvika ännu värre hungersnöd och brist på 
framför allt livsmedel, bränsle och läkemedel.

6. Europaparlamentet uppmanar i detta sammanhang EU, medlemsstaterna och Förenta 
staterna att skärpa kraven på Saudiarabiens regering att enbart inrikta sig på att stoppa 
och genomsöka enskilda fartyg om det finns starka skäl att misstänka vapensmuggling.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stoppa vapenexporten till parterna i 
konflikten eftersom den är oförenlig med EU:s gemensamma ståndpunkt om 
vapenexport. Parlamentet är särskilt kritiskt till de franska och brittiska militära 
exportavtalen med Saudiarabien som nyligen aviserades.

8. Europaparlamentet uppmanar alla sidor att garantera skyddet av civila och att undvika 
att angripa civil infrastruktur, särskilt vårdinrättningar och vattensystem. Parlamentet 
vill att en oberoende och opartisk utredning av dödandet av civila görs för att fastställa 
huruvida det handlar om oproportionerliga eller urskillningslösa attacker, och att 
resultaten av utredningen ska offentliggöras och att de som misstänks ligga bakom de 
allvarliga brotten mot krigslagarna ska ställas inför rätta i rättvisa rättegångar. 
Parlamentet betonar att samtliga offer för de olagliga attackerna och deras familjer bör 
få full ersättning.

9. Europaparlamentet uppmanar alla parter att ge oinskränkt tillträde för biståndsarbetare 
och nödhjälp, så att de mest sårbara omedelbart får tillgång till livsnödvändigt bistånd. 
Parlamentet betonar att det är ett brott mot internationell humanitär rätt att godtyckligt 
neka humanitärt tillträde och att beröva civilbefolkningen föremål som är nödvändiga 
för deras överlevnad. 

10. Europaparlamentet efterlyser en oberoende internationell utredning av alla påstådda 
brott mot internationell människorättslagstiftning och internationell humanitär rätt.

11. Europaparlamentet betonar att den enda lösningen på konflikten är en politiskt, 
inkluderande och framförhandlad lösning. Parlamentet uppmanar därför med kraft 
samtliga jemenitiska parter att försöka lösa sina meningsskiljaktigheter genom dialog, 
kompromiss och maktdelning som leder till bildandet av en regering präglad av 
nationell enighet, för att återupprätta fred, undvika ekonomisk och finansiell kollaps och 
komma till rätta med den överhängande humanitära katastrofen.

12. Europaparlamentet uttrycker sitt fulla stöd för FN:s insatser och FN:s 
generalsekreterares särskilda sändebud för Jemen, Ismail Ould Cheikh Ahmed, som ska 
medla i fredsförhandlingarna mellan parterna. Parlamentet stöder Omans ansträngningar 
för att åstadkomma vapenvila mellan huthier och styrkor som är lojala mot Jemens 
regering som ett första steg mot en politisk förhandlingslösning.

13. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga 
representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att så fort som möjligt och 
tillsammans med medlemsstaterna mobilisera stöd inom FN för en omfattande 
internationell plan för att garantera Jemens vattenförsörjning eftersom detta, förutom att 
det är absolut nödvändigt, kan vara avgörande för att framgångsrikt slutföra en möjlig 
fredsprocess och ge befolkningen hopp om att kunna förbättra jordbruket, bli 
självförsörjande och återuppbygga landet. 
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14. Europaparlamentet fördömer i starka ordalag de terroristattacker som utfördes av 
IS/Daish mot shiitiska moskéer i Sana och Sada och som dödade och skadade 
hundratals människor. Parlamentet varnar för en spridning av den extremt sekteristiska 
ideologin som understöder de brott som IS/Daish ligger bakom.

15. Europaparlamentet är bestört över att al-Qaida på Arabiska halvön kan utnyttja den 
försämrade politiska och säkerhetsmässiga situationen i Jemen. Parlamentet uppmanar 
alla parter i konflikten att som högsta prioritet visa ett tydligt åtagande och beslutsamhet 
när det gäller att bekämpa terroristgrupper såsom IS/Daish och al-Qaida på Arabiska 
halvön. Parlamentet varnar för att alla försök att använda sig av dessa grupper som 
ombud i kampen mot dem som uppfattas som fiender endast kommer att vara 
kontraproduktiva och leda till ökad instabilitet, sekteristisk blodsutgjutelse och en 
destabilisering av grannländerna.

16. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas parlament och regeringar, FN:s 
generalsekreterares särskilda sändebud för Jemen, regeringarna i Jemen och i 
Konungariket Saudiarabien, parlamenten och regeringarna i Gulfstaternas samarbetsråd 
och i Arabförbundet. 


