
Kriget mot Jemen 2 år den 26 mars

Demonstration och möte på Norrmalmstorg, kl. 14-16

Efter 700 dagars bombningar har minst 12 000 människor dött av bombkriget 
mot Jemen, troligen många fler med tanke på den massiva förstörelsen av 
infrastruktur och sjukvård. Den illegala blockaden har utlöst världens nu största 
svältkatastrof. Ett barn dör av svält var tionde minut pga. denna Saudi-genererade 
katastrof! I januari rapporterade Unicef att 63 000 barn i Jemen dött av svält under 
2016. 14 miljoner jemeniter behöver omedelbar nödhjälp för att kunna överleva.

Det oprovocerade angreppskriget har stöd av Väst. USA bombar och svenska 
vapen levereras till angriparna. Säkerhetsrådets resolution 2216 från 14 april 
2015 ska blockera vapeninförsel, men tillämpas så att import av mat, medicin och 
drivmedel nästan upphört. FN-resolutionen används som alibi för utsvältning av 
Jemens folk. Kriget är illegalt då det inriktas mot civila mål:
* Civil infrastruktur, bostäder, hälsovård, skolor, marknader, begravningar
* Livsmedelsförsörjning, livsmedelsimport, -produktion och -lagring
* Historiska minnesmärken och världsarv.

Angriparna samarbetar med både al-Qaida och ISIS i Jemen om att störta 
alliansregeringen från 2016, stödd av en majoritet av både parlamentet och 
befolkningen, som vill frigöra Jemen från Saudiarabiens, USA:s och 
Storbritanniens mångåriga dominans. Angriparna vill få kontroll över regering och 
folk - precis som i deras krig mot Irak, Libyen och Syrien.

Var god vänd!



Idag kl. 14 kommer sannolikt en miljon människor trots bombhot att 
demonstrera i Jemens huvudstad Sanaa mot kriget. I Stockholm och i 9 andra 
städer i Europa och Nordamerika sker solidaritetsdemonstrationer under parollerna:

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!

Flera appelltal kommer att hållas

Arrangör: Föreningen Jemensolidaritet, info@jemensolidaritet.se.
Hemsida: www.jemensolidaritet.se. Youtube:
Facebookgruppen: https://www.facebook.com/groups/1425766167724972/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCILVSdMhWTzSPQZ0B7CS9GQ,
Twitter: @yemensol #Jemen, #Yemen
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