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Oxfam IBIS står midt i den krigsskabte katastrofe i Yemen og forsøger at hjælpe, hvor 14 millioner 

mennesker er i akut fare for at dø af sult. Hvis det internationale samfund ikke reagerer nu, udvikler Yemen 

sig til den værste sultkatastrofe i 100 år.  

 

Europa Parlamentet har opfordret alle medlemslande til at stoppe våbenhandlen med Saudi Arabien. Norge og 

Tyskland har allerede sagt stop for våbenhandel med Saudi Arabien og har bedt andre europæiske lande følge 

trop. Det skal Danmarks regering også gøre.  

 

Lige nu dør et barn ca. hvert 10. minut af sult eller af sygdomme, som de nemt kunne behandles for. Men 

medicinen kan ikke komme ind i landet, fordi Saudi Arabien har isoleret Yemen ved at lukke landets luftrum og 

vigtigste havn, hvilket er i strid med konventioner og internationale regler. I løbet af et treårigt yemenitisk barns 

korte liv har Saudi Arabien udført 18.000 luftangreb. En tredjedel af dem ramte ikke-militære mål, som i august, 

hvor et luftangreb ramte en skolebus og slog 40 børn ihjel. 

 

Og Danmark har et særligt ansvar. Lige nu flyver der nemlig F16 kampfly rundt over Yemen med udstyr 

produceret af det danske firma Terma. Det er Saudi Arabiens allierede, De Forenede Arabiske Emirater, der 

bruger flyene i koalitionens krig i Yemen. Terma har løbende leveret reservedele til flyene, bekræfter firmaet i en 

mail til Oxfam IBIS. Og de danske myndigheder er ifølge Terma fuldt ud indforståede med handlen. Saudi Arabien 

er samtidig yderst interesserede i at købe de nye F-35 kampfly, som Terma leverer 70 essentielle dele til.  

 

Sammen med tusindvis af danskere opfordrer vi dig og den danske regering til at arbejde for et stop for 

al salg af våben, dele til våben og krigsmateriel, der kan bliver brugt af parterne i krigen i Yemen –både Saudi 

Arabiens koalition og oprørerne i Yemen. Det gælder først og fremest handlen fra Danmark og Europa,  men vi 

forventer også at du vil tale sagen i de fora, hvor du har resten af verdens øre, ikke mindst USAs. 

 

Et første skridt bør være, at du bakker op om dine norske og tyske kollegaers stop for våbenhandlen til Saudi 

Arabien og sørger for, at Danmark ikke bidrager til den menneskelige katastrofe i Yemen. Danmark er et 

forbillede for mange lande, og vi har en stærk stemme i EU og i verden – brug den for børnene i Yemen 


