Var tionde
minut dör
ett barn i
Jemen pga
blockaden
och kriget.

Miljondemonstrationer i Sanaa mot de saudiska bombningarna och blockaden har genomförts
upprepade gånger under kriget trots hotet från bombplanen på den molnfria hilmlen.

Solidaritet med Jemen
Sedan 26 mars 2015 har Saudiarabien och Förenade Arabemiraten fört ett brutalt krig, med
USA:s och Storbritanniens operationella stridsledning, och med stöd av vapenleveranser
från bl.a. Sverige, mot det fattigaste landet i Mellanöstern. Den barbariska aggressionen och
blockaden har utlöst världens nu största hungerkatastrof. 14 miljoner jemeniter svälter akut,
varav mer än en miljon barn. Svälten, sjukdomarna och kriget har tagit mer än 200.000 jemeniters liv. Bombningarna med stöd från president Donald Trump och premiärminister Teresa
May har intensiﬁerats och nu angrips den sista hamnen Hodeidah så hjälpen till majoriteten
av Jemens befolkning avbryts.
Nu när de oerhört viktiga fredsförhandlingarna pågår i Sverige behöver Jemen vår solidaritet.
Bombningarna och angreppen mot Jemen måste omedelbart avbrytas så att hjälp kan föras in
och jemeniterna ska kunna återuppta dialogen om landets styre. När Jemen angreps hade den
tidigare presidentens ämbetstid gått ut. Dialogen hade just kommit fram till en uppgörelse
mellan Jemens olika partier men det utlandsstödda bombkriget stoppade uppgörelsen.
Endast ett samarbete med Jemens fungerande regering och myndigheter i Sanaa kan få fram
den nödhjälp som måste fram nu till hela Jemen, för att hejda den pågående jättelika gömda
svältkatastrofen. Den nya regeringen stöds av majoriteten av Jemens gamla parlament och
miljontals människor, som trots bombhotet demonstrerar på gatorna. Iran stöder regeringen i
ord, men enligt forskare är den materiella hjälpen obetydlig pga blockaden. Nu måste jemeniterna tillåtas bestämma sitt styre själva.
Stoppa angreppskriget mot Jemen! Stoppa utsvältningen av Jemen! Häv blockaden nu!
Inga svenska vapen till Jemens bödlar! Stöd till Saudi är stöd till terrorism!
Erkänn Jemens nya regering! Återuppbygg Jemen!

Kom till manifestation för Jemen, lördag 8.12 kl 13-15, Odenplan, Stockholm
Arr: Jemensolidaritet och FiB/K, info@jemensolidaritet.se, @yemensol #Jemen,
Stöd kampanjen för solidaritet med Jemen på PG: 847797-8, Swischa till 1234997201
Följ frågan på www.globalpolitics.se och Facebookgruppen: Information om kriget mot Jemen

