
 

 

NGO-verklaring ter ondersteuning van de Internationale Parlementaire Conferentie voor Vrede in 

Jemen 

 

Parijs, 7 november 2018 – Als humanitaire, mensenrechten- en vredesopbouwende organisaties die 

betrokken zijn bij Jemen, verwelkomen we de unieke bijeenkomst van parlementariërs uit 

verschillende landen en partijen voor de eerste Internationale Parlementaire Conferentie voor Vrede 

in Jemen met als eis dat regeringen samenwerken om de crisis te beëindigen. Met 14 miljoen 

mannen, vrouwen en kinderen op de rand van hongersnood - de helft van de bevolking van Jemen – 

is de urgentie om nú te handelen nooit groter geweest. 

  

We roepen regeringen op om een onmiddellijk staakt-het-vuren te bewerkstelligen, de levering van 

wapens die mogelijk in Jemen gebruikt kunnen worden stop te zetten, onbelemmerde toegang en 

bewegingsvrijheid voor vitale import te garanderen en elke aanval op burgers en andere schendingen 

van het internationale humanitaire recht, door welke partij dan ook, te veroordelen. Daarnaast dient 

internationaal onderzoek naar deze schendingen, zoals door de VN ´Group of Eminent Experts´ te 

worden gesteund.  

  

De gebeurtenissen van de afgelopen weken komen bovenop een lange lijst van voorbeelden waarbij 

Saoedi-Arabië het internationale, op regels gebaseerde systeem veronachtzaamt, en heeft de 

aandacht opnieuw gevestigd op de noodzaak voor de internationale gemeenschap, met name de VS, 

het VK en Frankrijk, om hun samenwerkingsverbanden met Riyadh te heroverwegen. Elke 

ondersteuner en/of wapenleverancier van de coalitie geleid door Saudi Arabië en de Verenigde 

Arabische Emiraten draagt een bijzondere morele en wettelijke verantwoordelijkheid om ervoor te 

zorgen dat de coalitie voldoet aan het internationale humanitaire recht in Jemen. In het licht van de 

voortdurende onwettige aanvallen op burgers door alle partijen in Jemen, op grote schaal 

gedocumenteerd door de VN-Group of Eminent Experts, sluiten we ons aan bij de stemmen van meer 

dan een miljoen mensen wereldwijd en herhalen we de oproep die we al jaren doen aan alle 

regeringen: het opschorten van de levering van alle wapens die mogelijk in Jemen gebruikt kunnen 

worden. 

  

De humanitaire crisis in Jemen is door mensen veroorzaakt en een rechtstreeks gevolg van de 

strenge beperkingen door de strijdende partijen op de toegang tot voedsel, brandstof, import van 

medische goederen en humanitaire hulp. De ineenstorting van de Jemenitische Rial en het niet 

betalen van werknemers in de publieke sector draagt bij aan de catastrofe. Daarnaast is het aantal 

burgerslachtoffers dramatisch gestegen de afgelopen maanden – met 450 burgerdoden binnen 

slechts 9 dagen in augustus- en is het geweld tegen vrouwen en meisjes substantieel gestegen sinds 

het conflict escaleerde. We roepen regeringen op hun inspanningen te verdubbelen om 

ongehinderde toegang te garanderen tot essentiële spullen, inclusief brandstof, in en door Jemen, 

onder meer via de levenslijn die de haven van Hodeidah vormt, waar burgers de afgelopen dagen 

opnieuw gebukt gaan onder nieuwe gevechten. Alle willekeurige aanvallen op burgers en civiele 



infrastructuur en andere schendingen van het internationaal humanitair recht door een partij 

moeten publiekelijk worden veroordeeld door de internationale gemeenschap. 

  

Parlementariërs hebben een speciale verantwoordelijkheid om de stem van hun kiezers te 

vertegenwoordigen en hun regeringen ter verantwoording te roepen. Aan de vooravond van het 

Parijse vredesforum, bijeengeroepen door president Macron om de vrede te bevorderen en 

wereldwijd bestuur te verbeteren, hopen we dat deze conferentie een wake-up call zal zijn. Er is 

geen militaire oplossing voor de oorlog in Jemen. Alleen een inclusief vredesproces kan de 

humanitaire crisis oplossen. 

  

Na bijna vier jaar conflict kunnen de Jemenieten niet langer wachten. 

  

Lijst van ondertekenaars : 

1. ACAT 

2. Action Contre la Faim  

3. Asociacion pro Derechos Humanos de Espana  

4. Avaaz  

5. CARE International 

6. Cairo Institute for Human Rights Studies  

7. Committe on the Administration of Justice  

8. Control Arms  

9. Friends Committee on National Legislation 

10. FIDH (Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme) 

11. Finnish League for Human Rights  

12. Global Center for the Responsability to Protect 

13. Gulf Centre for Human Rights  

14. Handicap International 

15. Hellenic League for Human Rights 

16. International Rescue Committee Europe  

17. Latvian Human Rights Committee  

18. Ligue des Droits de l’Homme  

19. Ligue Belge (Francophone) des Droits de l'Homme  

20. Liga voor de Rechten van de Mens  

21. Médecins du Monde 

22. Mercy Corps 

23. Mwatana Organization for Human Rights (Yemen) 

24. Norwegian Refugee Council  

25. Observatoire des Armements 

26. Oxfam  

27. PAX (the Netherlands) 

28. Physicians for Human Rights 

29. Sisters Arab Forum for Human Rights (Yemen)  

30. Saferworld   

31. Salam for Yemen  

32. Save the Children  

33. SumOfUs  

34. War Child 



35. Yemen Peace Project 

 

 


