Volkerenmoord in Jemen loopt spuigaten uit (video)
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Terwijl Europa wordt overspoeld door vluchtelingen, vergeet iedereen dat er ook in Jemen
meer dan een miljoen mensen op de vlucht zijn.
Met dank aan een door Amerika gesteunde en de door het meest wrede land ter wereld,
Saoedi Arabië, aangevoerde coalitie van Arabische landen.

We worden overspoeld met nieuws over vluchtelingen en het accent ligt daarbij eigenlijk
volledig op Syrië.
Waar ook een burgeroorlog woedt en waarbij een door Amerika gesteunde Arabische coalitie
onvoorstelbare wreedheden uithaalt ten opzichte van een burgerbevolking, is Jemen. Een soort
vergeten oorlog die niet of nauwelijks in het nieuws komt, maar waar ondertussen miljoenen
mensen het slachtoffer van worden.
Wie vechten er eigenlijk en waarom?
Het begint met een groep opstandelingen uit het noorden van Jemen die de rebellen worden
genoemd.
In het begin van het jaar, zo rond de maand maart, was de situatie als volgt:
De rebellen zijn Houthi’s, een stam uit het noorden van het stammenrijke maar straatarme
Jemen. Houthi’s zijn sjiitisch, de tweede grote stroming binnen de islam. De grootste stroming is
soennitisch. Soennieten hebben vaak een strenge opvatting van het geloof; sjiieten zijn wat
losser in de leer. De meeste inwoners van Jemen zijn soennitisch. Houthi’s zijn een minderheid.
Ze voelen zich benadeeld en vechten al tien jaar voor meer invloed.
De laatste paar maanden verhevigde de strijd zich. De tienduizenden rebellen
(zwaarbewapende en veelal op qat-bladeren (drugs) kauwende jongemannen) kregen weinig
tegenstand van het slecht georganiseerde leger. Ze reden met trucks het land door en
belangrijke steden vielen in hun handen. Twee maanden geleden namen ze zelfs de hoofdstad
Sana’a in. Ze bestormden het paleis en dwongen president Hadien en zijn regering af te treden.
Toen was Jemen nog stuurlozer dan het al was en de Houthi’s rukten nog verder op.
De soennitische president Hadi was nog maar kort aan de macht. Hij won in 2012 de
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verkiezingen. De eerste in Jemen in dertig jaar. Al die tijd waren de Jemenieten onderdrukt door
Saleh, die meer een dictator was dan een president. Maar drie jaar geleden kwam het volk in
opstand en Saleh vluchtte naar Iran. Nu is dus ook Hadi gevlucht.
Na de staatsgreep hadden de Houthi’s een prijs van 100.000 dollar op zijn hoofd gezet. Hadi
was niet meer veilig in de hoofdstad en ging naar de anti-Houthi-gezinde havenstad Aden. Maar
de rebellen wisten ook daar binnen te dringen en bombardeerden de woning van de president.
Die ontsnapte op spectaculaire wijze. Eerst met een boot. Toen met een auto door de woestijn
naar Oman en tenslotte met een vliegtuig naar het bevriende soennitische Saoedi-Arabië. Hadi,
die zijn land zag afglijden in een burgeroorlog, vroeg wanhopig andere landen om hulp. Die
kreeg hij.
Zoals altijd speelt er in de achtergrond het werkelijke verhaal waarom bepaalde dingen
gebeuren.
Al in 2009 verschenen er analyses die aangaven dat Jemen dat historisch altijd onder Britse
invloed heeft gestaan, door Amerika,
gehe
el volgens beproefd recept
, is gedestabiliseerd omdat ze een marinebasis wilden in Aden, waardoor ze controle zouden
krijgen over belangrijke transportroutes
voor onder andere olie.
Jemen is vooral van belang gezien zijn strategische geografische positie. Het land neemt
slechts 0,2% van 's werelds totale olieproductie voor zijn rekening, maar ten zuidwesten van het
Arabische land ligt een van de belangrijkste zeestraten voor olietransport over water: de Bab
el-Mandeb. Als die zeeroute geen optie meer is, kunnen olietankers de Sumed-pijplijn en het
Suezkanaal niet meer bereiken.
We zijn nu september en zien de volgende situatie in Jemen:
In de maanden die volgden zijn er bijna 5.000 inwoners omgekomen, raakten 23.000 mensen
gewond, werden 400.000 huizen vernield en sloegen 1,4 miljoen Jemenieten op de vlucht. Er
zijn grote tekorten aan medicijnen, voedsel, benzine…
Deze week waarschuwden hulporganisaties als Artsen zonder Grenzen en Save the Children
dat 21 miljoen van de in totaal 26 miljoen inwoners van Jemen dringend hulp nodig hebben.
Dertien miljoen Jemenieten, onder hen veel kinderen, zijn ernstig ondervoed. Jemen staat op
de rand van een grote hongersnood, zegt de VN. ‘Een menselijke crisis van ongekend formaat
staat op het punt zich te voltrekken. Voor de ogen van de wereld’, aldus de VN. De organisatie
roept landen dringend op meer geld te geven voor hulp aan Jemen.
De Arabische coalitie onder aanvoering van waarschijnlijk het meest wrede land ter wereld,
Saoedi Arabië, waar ook ons koningshuis als er gelegenheid is gesluierd en wel , op de thee
gaat, hebben Jemen veranderd in een puinhoop, waarbij de burgerbevolking het grootste
slachtoffer is geworden.
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De combinatie Saoedi Arabië met in de achtergrond Amerika is uiteraard helemaal dodelijk.
Hoe dodelijk, dat wordt meer dan duidelijk als je de volgende schokkende video bekijkt.

Alsof er nog niet genoeg schade is aangericht door de luchtaanvallen, gaat nu een volgende
fase in waarbij ook grondtroepen worden ingezet.
Qatar heeft grondtroepen gestuurd naar Jemen om te vechten tegen de shi’itische rebellen in
het land. De Golfstaat heeft duizend soldaten gestuurd, schrijft Al Jazeera.
Ondertussen zijn er ook hier dus meer dan een miljoen mensen op de vlucht.
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