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Cover: © Thana Faroq. Zij is een fotografe uit Jemen,
die in Nederland woont

ezien de ernstige humanitaire crisis in
Jemen die hoogstens in bombardementen en
hongerbeelden voor het voetlicht komt in de
media, besloot de redactie van Gender en Duurzame Vrede een themanummer te wijden aan Jemen.
We deden dit in samenwerking met de recent opgerichte Jemen-werkgroep in Nederland, de YOWP,
oftewel Jemen Organisatie voor Vrouwen Beleid.
Zoals altijd gingen we op zoek naar het perspectief van vrouwen. Hoe overleven vrouwen in deze
destructieve oorlog, en wat dragen ze bij aan vrede
en een positieve toekomst?
Voordat we deze vragen kunnen beantwoorden,
schetsen we een beeld van de complexe geschiedenis die tot deze oorlog heeft geleid. Wat zijn de
interne strubbelingen en de buitenlandse belangen
die deze strijd blijven voeden? Wat kunnen wij,
als deel van de internationale gemeenschap, doen
om deze oorlog te beëindigen en te helpen een
nieuw en vooruitstrevend Jemen vorm te geven?
Welke hulp bieden Nederlandse organisaties op dit
moment?
We schetsen het leven van vrouwen die in deze
strijd proberen te overleven. Hoe is hun dagelijks
leven onder deze omstandigheden? Wat doen
ze – hard werken, hun familie in leven houden,
vluchten, stilletjes overleven of wegens activisme in
de gevangenis belanden?
We vonden vele vrouwen bereid om hun visie op
dit conflict te geven. Van hooggeplaatsten, zoals de
Nederlandse ambassadeur in Jemen (momenteel
werkend vanuit Nederland) en de Jemenitische
ambassadeur in Nederland, tot de gevluchte vrouw
die YOWP heeft opgericht en een aantal vrouwen
in Jemen die het aandurfden hun verhaal hier te
vertellen.
De redactie dankt iedereen die aan dit nummer
heeft meegewerkt.

Vlak voor het ter perse gaan van dit
nummer werd bekend dat bij vredesonderhandelingen in Stockholm
een eerste verdrag is getekend. De
partijen kwamen een staakt-hetvuren overeen voor de stad Hodeida
en de havens van Hodeida,Salif en
Ras Issa. Troepen van beide kanten
worden daar weggehaald en naar
andere plekken gebracht, zodat
humanitaire hulp een weg naar de
bevolking kan vinden. Opbrengsten
uit de havens worden doorgestuurd
naar de Centrale Bank van Jemen als
bijdrage voor de betaling van salarissen in de provincie Hodeida en in
de rest van het land. Er wordt een
Coördinatie Comité ingesteld onder
supervisie van de Verenigde Naties
om het proces, inclusief de ontmijning van de havens, te begeleiden.
Bij de onderhandelingen speelde
de Technische Advies Groep van
Jemenitische Vrouwen een actieve
rol en dat zal ze blijven doen bij het
vervolg. In januari gaan de besprekingen door.

Elma Doeleman
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INTERVIEW

Waar ik vandaan kom,
is een vrouw niks waard

Na de middelbare school wilde ik niet bij de
pakken neerzitten en ook niet dat mijn moeder voor mijn studie moest opdraven. Ik besloot tegen alle normen, waar ik toch al niet
in geloofde, in te gaan en mezelf te bewijzen
dat ik diegene kan zijn die ik altijd al wilde
zijn. Ik ging op zoek naar werk. Mijn vader
was net als veel andere conservatieve mannen in Jemen en beschouwde werk als iets
onfatsoenlijks voor vrouwen. Ik heb een hoge
prijs betaald voor mijn ongehoorzaamheid.”

Gesprek met Rana Noman, Jemenitische vrouw die drie jaar geleden onverwacht
op Schiphol strandde en nu Nederlands studeert en een solidariteitsorganisatie
voor Jemenitische vrouwen heeft opgericht, de YOWP (Jemen Organisatie voor
Vrouwen Beleid).

N

ietsvermoedend op de terugweg naar
Egypte met een tussenstop op Schiphol, viel plotseling de bodem onder
haar bestaan weg. Rana Noman belde even
met haar neef die haar op de luchthaven van
Cairo zou komen ophalen, maar die zei: ‘Stap
niet op het vliegtuig, je kunt hier geen kant
op. In Jemen is oorlog uitgebarsten en de
Arabische landen hebben alle visa van Jemenieten ongeldig verklaard. Je moet in Nederland maar asiel aanvragen.’
Daar sta je dan. Geheel in shock, op een
luchthaven van een land dat je niet kent,
waarvan je de taal niet spreekt en waar je
geen idee hebt wat te doen. Asiel aanvragen?
Hoe doe je dat? En waar?
Rana belandt in het kantoor van de IND en
na uren wachten in grote onzekerheid kan ze
haar verhaal vertellen. Later zegt een veiligheidsagent dat ze zeven stuk kleding uit haar
koffer moet uitkiezen om mee te nemen, de
rest blijft achter. “Ja, dat is blijkbaar de regel”,
zegt ze. “Je mag zeven kledingstukken meenemen in een plastic zak en de rest krijg je terug als je naar een AZC gaat.” De agent brengt
haar naar de tijdelijke opvangstruimte bij
Schiphol, waar ze twee weken zal verblijven,
totaal ontredderd omdat ze niet weet wat er
met haar gaat gebeuren, of hoe het met haar
moeder en andere familie in Jemen is gesteld.
Na twee weken vertrekt ze naar een AZC in
Dronten waar ze uiteindelijk twee jaar moet
4

wachten op een verblijfsvergunning.
Hoewel Rana er niet van houdt om in de
spotlights te staan, stemde ze toch toe in een
interview. Op een regenachtige middag begin
november had ik een gesprek met haar.
Rana, kun je me eerst wat over je
achtergrond vertellen?
“Mijn familie komt uit Taiz, maar ik ben geboren en opgegroeid in Sana’a, de historische
en diverse stad waar al mijn herinneringen
liggen en ik mijn vrienden en mijn hele leven
heb achtergelaten. Ik kom uit een invloedrijke en intellectuele familie. Mijn moeder heeft
haar hele leven in dienst gesteld van haar kinderen om ons te beschermen en te geven wat
we nodig hadden. Zij hield ook veel van mijn
vader. Mijn vader had hoge posities binnen
Justitie. Hij diende al twintig jaar als rechter,
toen hij daarnaast ook ging lesgeven op het
Instituut voor Rechters. Zijn laatste positie
was vice-opperrechter van de Hoge Raad, tot
hij in 2013 werd opgeblazen bij de verschrikkelijke bomaanval tijdens de Nationale Conferentie van Jemen.”

klein was vond ik hem grappig, hij lachte en
zong veel met ons en nam ons mee op weekendtripjes. Zomers gingen we meestal naar
het buitenland. Al voor mijn tiende jaar zat
ik alleen in een vliegtuig.
Maar op een dag veranderde alles en werd
mijn vader een vreemdeling. Hij veranderde
nadat hij met een andere vrouw getrouwd
was en begon ons slecht te behandelen. Ik
praat daar liever niet over. Het is belangrijk
om zijn goeie kanten te herinneren. Ik kan al-

Was het lastig voor jou als meisje in een
traditionele cultuur om naar school te gaan
en te studeren?
“Mijn ouders geloofden erg in onderwijs als
de enige manier om vooruit te komen. Mijn
vader was geen traditionele man. Toen ik

leen maar zeggen dat hij er niet was toen we
hem het hardst nodig hadden. Hij stond klaar
om anderen financieel te helpen, vooral als ze
wilden studeren, maar ons niet. Hij vond ook
niet dat een hoge opleiding belangrijk was
voor vrouwen.

‘Ik besloot tegen alle normen in te
gaan en ging op zoek naar werk’

Rana, je bent ‘per ongeluk’ in Nederland
terecht gekomen, terwijl je onderweg was
naar Egypte. Waarom wilde je daar naar
toe?
“Ik leefde al een paar jaar in Egypte, waar
ik naar toe was gegaan omdat mijn situatie
in Jemen onhoudbaar was geworden. Het
was veiliger om weg te gaan. Al mijn goede
vrienden hebben me geholpen door geld
voor mijn ticket in te zamelen. In Egypte trof
ik een familielid en een andere vriendin die
mijn steun en toeverlaat zijn geweest en me
hielpen weer sterk te worden. Deze mensen
zijn de inspiratie voor mijn leven.
In Egypte is een grote Jemenitische gemeenschap en ik voelde me daar thuis. Ik werkte
er als schrijfster en blogger, om de toestand
in Jemen aan de wereld bekend te maken. We
hadden met vijf mensen, bloggers en kunstenaars, de Beweging Jemenitische Jeugd
voor Bevrijding opgericht, geïnspireerd door
de ‘Arabische Lente’ die in 2011 was begonnen. Ook in Jemen waren demonstraties van
vrouwen en jongeren voor een vrijere samenleving met meer rechten voor vrouwen. Die
werden met harde hand uit elkaar gedreven.
Er vielen veel doden en gewonden en de veiligheidstroepen arresteerden veel activisten,
journalisten, kunstenaars, advocaten.
Sinds 1990, met de eenwording van het conservatieve Noord-Jemen en het progressieve5
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INTERVIEW

re Zuid-Jemen, kregen conservatieve krachten de overhand. Dat werd versterkt door de
gedwongen terugkeer van honderdduizenden Jemenieten uit Saoedi-Arabië en de Golfstaten na het uitbreken van de Golfcrisis in
1991. Deze mensen hadden jaren in een veel
conservatievere, orthodoxe omgeving geleefd
en brachten die opvattingen mee. Opeens zag
je overal op straat vrouwen in het zwart met

‘Opeens zag je overal op straat
vrouwen in het zwart met hun gezicht
verborgen achter een niqab. Dat was
vroeger niet de standaard-outfit’
hun gezicht verborgen achter een niqab. Dat
was vroeger niet de standaard-outfit.
Ik ben van nature een activist en gebruikte
vooral het woord als wapen voor verandering. Maar ik kon een tijdlang niet schrijven
6

omdat ik in shock was. Verlamd door de oorlog en door alles wat er met mij gebeurde.
Ook moest ik mensen beschermen die in Jemen doorgingen met de protesten.
Mijn vrienden namen me kwalijk dat ik niet
meer blogde, maar ik wil voorlopig rustig op
de achtergrond blijven. Eigenlijk wil ik een
boek schrijven.”
Hoe is het je vergaan nadat je in het AZC
was aangekomen?
“Ik ben meteen begonnen Nederlands te leren. Ik kwam in contact met de Stichting voor
Vluchteling-Studenten UAF en die gaven me
een lening om naar school te gaan. Ik leerde
ook Voice4Thought (V4T)* kennen, een organisatie gebaseerd in Leiden die met kunstenaars uit verschillende landen werkt. Het
is een artistiek-academisch digitaal platform
gericht op alternatieve manieren van kennisproductie. Het is voortgekomen uit een onderzoeksprogramma van de Universiteit van

Leiden om uit te vinden hoe de nieuwe Informatie en Communicatie Technologie ingezet
kan worden in situaties van oorlog en onderdrukking. Het programma vond veel mensen
die strijden voor vrijheid door middel van
kunst, lobby, sociaal werk of journalistiek. Zo
kwam ik in contact met kunstenaars van allerlei organisaties.
Toen ik na twee jaar eindelijk een verblijfsvergunning kreeg, wilde ik graag in Leiden
gaan wonen. Maar je hebt het niet voor het
kiezen. Ik kreeg een woning in AmsterdamWest, zo’n naoorlogse wijk met veel groen.
Het is wel mooi hoor, maar het is ook eng
met al die religieuze mensen daar. Je wordt
daar als vrouw uit een Arabisch land lastig
gevallen als je geen hoofddoek draagt. Maar
ik ben niet religieus, integendeel, ik moet er
niets van hebben!”
Hoe kwam je op het idee om de YOWP op te
richten en wat wil je ermee bereiken?
“Ik had gewerkt aan een verslag in het kader
van VN-Resolutie 1325 en ik wilde zelf het
Nationale Actieplan 1325 in Nederland ook
ondertekenen. Maar als individu kan dat
niet, dat kunnen alleen organisaties. Ik was in
Egypte al bezig geweest om actieve vrouwen
in Jemen te steunen en daar wilde ik hier mee
doorgaan.
De Nederlandse overheid was bereid een
organisatie in Jemen voor de uitvoering van
1325 te steunen, maar de vrouwen in Jemen
zeiden: ‘We hoeven niet al die workshops,
maar we willen ons richten op de toekomst,
onze gemeenschappen weer opbouwen, de
jongeren die betrokken zijn bij gewapend
conclict daaruit weghalen’. Daarom heb ik
YOWP opgericht. Ik wil financiële ondersteuning vinden voor actieve vrouwen in Jemen, individuen en organisaties, die er concreet aan werken om het land op te bouwen
en de impact van de oorlog teniet te doen.

Mijn visie is om vrouwen met verschillende
achtergronden, uit verschillende klassen en
provincies, te integreren zodat ze samen het
land kunnen opbouwen.
Nu zijn er binnenkort weer vredesonderhandelingen. Daar zouden ook de regionale
bondgenoten aan mee moeten doen, om boven tafel te krijgen wat iedereen van de ander
wil. Een wapenboycot tegen Saudi-Arabië

‘We hoeven niet al die workshops,
maar we willen ons richten op de
toekomst, onze gemeenschappen
weer opbouwen, de jongeren die
betrokken zijn bij gewapend conclict
daaruit weghalen’
zou helpen. Maar er moet ook druk op Iran
komen om te stoppen de Houthi’s te steunen.
Het allerbelangrijkste is om de rol van vrouwen te versterken in deze onderhandelingen.
Zij moeten de beslissingen nemen. Want
dan komt de focus op het rehabiltieproces:
de bouw van scholen, ziekenhuizen, vrouwencentra. We moeten allemaal werken aan
bewustmaking van de waarde van vrouwen.
Want waar ik vandaan kom, is een vrouw
niks waard. Maar de oorlog heeft vrouwen
onafhankelijker gemaakt, daar zullen de
mannen zich mettertijd aan aanpassen.
Ik wil de vrouwen die elke dag geweld meemaken een hart onder de riem steken en tegen
ze zeggen: ‘Geloof in jezelf en in je dromen. Je
staat niet alleen in deze strijd. Wij staan naast
je en samen kunnen we het geweld stoppen
en een veiliger wereld creëren, met mannen
die ons bestaansrecht respecteren.”
Elma Doeleman
*http://voice4thought.org/
7

Vrouwen, activisme en
vredesopbouw in Jemen
Jemen, het land waar momenteel een afschuwelijke oorlog en de grootste
humanitaire crisis plaats vinden, wat is dat eigenlijk voor een land? En hoe is het er
gesteld met de positie van vrouwen? Is dat niet een land waar vrouwen weinig rechten
hebben, gesluierd over straat gaan en op grote schaal onderdrukt worden?

J

emen bevindt zich inderdaad vrijwel
onderaan op de Gender Development
Index van de Verenigde Naties, waarbij
graadmeters zoals scholing, moedersterfte,
het aantal vrouwen werkzaam in de formele
sector en in de politiek worden gehanteerd.
Maar dat betekent niet dat vrouwen totaal
geen rol spelen in de samenleving. In de
afgelopen decennia hebben Jemenitische
vrouwen zich op allerlei vlakken ontwikkeld
en is er een Jemenitische vrouwenbeweging
ontstaan, die zich ingezet heeft om de positie
van vrouwen te verbeteren en ook nu een rol
speelt in de pogingen vrede te bewerkstelligen. Wat voor vrouwenbeweging is dat?
Wat is de geschiedenis van deze beweging?
Welke verschillen zijn er op dit gebied tussen Noord- en Zuid-Jemen? En op welke
verschillende manieren zijn vrouwen bezig
met vredesopbouw, zowel van onderop als
van bovenaf? Dit zijn vragen die in dit stuk
centraal staan.
Het huidige Jemen bestaat pas sinds 1990,
toen voormalig Noord- en Zuid-Jemen de
Republiek Jemen vormden. Voorheen waren er twee staten, de Yemen Arab Republic
(YAR) die in 1970 tot stand kwam na het
omverwerpen van het Imamaat (het politieke
bestel waarbij een Imam zowel religieus als
politiek leider was), en de People’s Democratic Republic of Yemen (PDRY), die in 1967
tot stand kwam na het beëindigen van bijna
8

130 jaar Britse overheersing. De regering
van Noord-Jemen stond open voor allerlei
hulp van buitenaf om het land, dat onder de
Imams in de twintigste eeuw vrij geïsoleerd
van de buitenwereld was gebleven, te ontwikkelen. Zowel Westerse als Arabische landen
hebben vanaf de jaren ‘70 van de vorige eeuw
technische en financiële ontwikkelingshulp
gegeven, de infrastructuur werd verbeterd,
er werden wegen, scholen en ziekenhuizen
gebouwd, en er werden onder andere projecten opgezet op het gebied van landbouw,
irrigatie, water en sanitatie, gezondheidszorg,
en werkgelegenheid. Zuid-Jemen werd een
socialistische republiek en kreeg vooral steun
vanuit de Sovjet-Unie, Oost-Europa en Cuba.

‘De eenwording van Noord- en
Zuid-Jemen kan gezien worden
als een verstandshuwelijk’
De twee staten stonden op vijandige voet met
elkaar en hadden weinig tot geen contact.
Dit veranderde toen de Sovjet-Unie uiteen
viel en Zuid-Jemen de steun van voormalig
socialistische staten verloor. Tegelijkertijd
werd er olie gevonden in Zuid-Jemen en had
het land technische hulp nodig om deze te
kunnen exploiteren. Noord-Jemen had die
connecties en de eenwording van Noord- en

Zuid kan dan ook gezien worden als een verstandshuwelijk waar beide partijen voordeel
van hadden. De historische, economische en
ideologische verschillen tussen beide landen
waren echter levensgroot.
Terwijl Noord-Jemen een conservatieve kapitalistische samenleving was, waar de positie van vrouwen geen centrale rol innam in
het overheidsbeleid, werden vrouwenrechten
een centraal onderdeel van het socialistische
overheidsbeleid in Zuid-Jemen. Geïnspireerd
door mannen en vrouwen die al in de eerste
helft van de twintigste eeuw opkwamen voor
de rechten van vrouwen ontstond er een actieve vrouwenbeweging, geleid door de General Union of Yemeni Women (GUYW),
die zich niet alleen richtte op de zogenaamde
praktische genderbelangen van vrouwen
maar ook op de strategische belangen. Vrouwen werden gestimuleerd naar school te
gaan, verder te studeren en te werken en in
1974 werd er een progressieve familiewetgeving geïntroduceerd (zie Dahlgren 2013). In
Noord-Jemen duurde het veel langer voordat
er een echte vrouwenbeweging opkwam, die
zich ook met wetgeving en politieke vertegenwoordiging van vrouwen bezig ging houden. In 1965, een paar jaar na het afzetten van
Imam Ahmed, zette een groep vrouwen in
Noord-Jemen de Yemeni Women’s Association (YWA) op, waarbij alfabetiseringslessen,
gezondheidsvoorlichting, en lessen in naaien
en typen om vrouwen aan betaald werk te helpen centraal stonden. Het duurde echter nog
jaren voordat vrouwen actief werden op de
arbeidsmarkt, wat te wijten is aan het gebrek
aan beleid om meisjes en vrouwen op te leiden en aan het werk te helpen. Noord-Jemen
werd in de jaren zeventig al snel afhankelijk
van buitenlandse steun, zowel van donoren
die het land wilden helpen ontwikkelen, als
van bedrijven die een nieuwe markt hadden
ontdekt. Daarnaast vertrokken grote aantal-

Marina de Regt promoveerde in 2003 aan
de Universiteit van Amsterdam. Haar proefschrift (Pioneers or Paws? Women Health
Workers and the Politics of Development in
Yemen), is gebaseerd op haar langdurige
betrokkenheid bij ontwikkelingsprojecten
in Jemen (1991-1998). Marina is ook voorzitter van LOVA, de Nederlandse Vereniging
voor Genderstudies en Feministische Antropologie (www.lovanetwork.nl).

len Jemenitische mannen naar Saoedi-Arabië
en de Golfstaten en werden de geldzendingen
een belangrijke bron van inkomsten voor de
staat. Het gevolg was dat de overheid weinig
deed om het land zelf op te bouwen, een industrie te ontwikkelen of de landbouw op
export te richten. Externe inkomstenbronnen gingen de economie van Noord-Jemen
bepalen. Daarnaast was er een behoefte aan
arbeidskrachten om posities in het onder9

wijs, gezondheidszorg, en administratie op
te vullen en was het opleiden van vrouwen
ook een manier om aan arbeidskrachten te
komen. Terwijl de overheid onderwijs als een
belangrijke manier zag om ontwikkeling teweeg te brengen, is er te weinig gedaan om
onderwijs in het algemeen maar voor meisjes
in het bijzonder te stimuleren. Ook de formele arbeidsparticipatie van vrouwen is laag,
maar wel snel gestegen in de afgelopen veertig jaar (zie Raja 2013).
De eenwording van Noord- en Zuid-Jemen
werd in 1990 enthousiast ontvangen door
Jemenitische vrouwenactivisten. Zij hoopten dat de progressieve familiewetgeving uit
Zuid-Jemen ook in Noord-Jemen van kracht
zou worden en dat ook op andere gebieden
vrouwen er op vooruit zouden gaan. Veel
vrouwen uit Zuid-Jemen namen posities in in
de overheid en in andere organisaties omdat
er een behoefte was aan goed opgeleid perso10

neel. Westerse donororganisaties begonnen
ook steeds meer aandacht te besteden aan
genderkwesties. Al in de jaren tachtig waren er verschillende projecten opgericht die
tot doel hadden vrouwen te ontwikkelen (als
onderdeel van de Women in Development
benadering), maar in de jaren negentig werd
gender een speerpunt in veel ontwikkelingsprogramma’s van Westerse donoren, en van
de Nederlandse overheid in het bijzonder. Dit
had tot gevolg dat de Jemenitische overheid
ook meer aandacht aan gender ging besteden. Echter, in de praktijk werd al snel duidelijk dat de progressieve wetgeving en houding ten opzichte van vrouwen uit voormalig
Zuid-Jemen het veld moest ruimen voor de
conservatieve opvattingen uit Noord-Jemen.
In de nieuwe grondwet werd de shari’a de basis en dit had grote gevolgen voor vrouwenrechten. Vrouwen behielden passief en actief
stemrecht maar belangrijke andere wetten

vervielen, zoals de grond waarop vrouwen
een scheiding aan kunnen vragen en de
hoogte van de bruidsschat (de mahr), die veel
vrouwen financiële bescherming bood.
De eenwording werkte niet alleen negatief uit
voor vrouwen, maar ook voor Zuid-Jemen in
het algemeen. Het werd al snel duidelijk dat
de opvattingen over hoe het nieuwe Jemen te
besturen verschilden, en dat het Zuiden het
onderspit delfde, op het gebied van wetgeving, maar ook economisch en sociaal.
In april 1993 werden de eerste democratische
verkiezingen gehouden en werd er een coalitie gevormd tussen de PGC (People’s General Congres, de politieke partij van president
Saleh), de YSP (Yemeni Socialist Party van
vice-president Al-Bidh), en de Islamistische
Islah Partij. Een jaar later ontstond er een
korte burgeroorlog tussen de legereenheden
uit het zuiden en het noorden, die in juli 1994
tot een overwinning van het noorden leidde.
Het verstandshuwelijk tussen Noord- en
Zuid-Jemen was ten einde. Een conservatieve regering kwam aan de macht in Jemen, en
de politieke leiders uit Zuid-Jemen ruimden
het veld (en ontvluchtten het land). De economische situatie was heel slecht en het IMF

‘In de nieuwe grondwet werd de
shari’a de basis en dit had grote
gevolgen voor vrouwenrechten’
en de Wereldbank legden een structureel
aanpassingsprogramma op om het land weer
‘gezond’ te maken, met negatieve gevolgen
voor de bevolking wegens de afschaffing van
subsidies op basisproducten. De slechte economische omstandigheden hadden wel tot
gevolg dat meer vrouwen de arbeidsmarkt op
gingen. Dit begon al in 1991, bij het uitbreken
van de Golfcrisis, toen 800.000 Jemenitische

families uit Saoedi-Arabië en de Golfstaten
terugkeerden. Ze waren weggestuurd omdat
Jemen zich in de VN Veiligheidsraad had uitgesproken tegen een militaire aanval van de
geallieerden op Irak.
In de afgelopen 25 jaar zijn vrouwen een
steeds belangrijker rol gaan spelen in Jemen,
en actief geworden op de arbeidsmarkt, in
de publieke sfeer, in de politiek, in het maatschappelijk middenveld, etc. In 1996 werd
het National Women Committee (NWC)
opgericht, een adviesorgaan dat de overheid
moet adviseren op het gebied van vrouwenzaken. In 2000 werd het mandaat van de
NWC uitgebreid, en het groeide uit tot een
van de belangrijkste vrouwenorganisaties
in Jemen. Daarnaast richtten Jemenitische
vrouwen NGOs op. Het overgrote deel van
de Jemenitische bevolking leeft nog steeds op
het platteland, een hoog percentage vrouwen
is analfabeet, heeft een hoge werklast, en de
gezondheidszorg aan vrouwen laat nog te
wensen over. Het zijn dan ook vooral vrouwen uit de middenklasse en elite in stedelijke gebieden die actief zijn in de publieke
sfeer. Maar ook vrouwen in kleinere steden
en op het platteland kwamen in aanraking
met lokale en internationale ontwikkelingsprojecten en profiteerden daar soms van.
Desondanks bleven vrouwen sterk achter bij
mannen. Er waren slechts twee vrouwelijke
parlementariërs, de arbeidsmarktparticipatie
van vrouwen was slechts 28 procent in 2010,
en allerlei wetten waren in het nadeel van
vrouwen.
De roep om hervormingen begin 2011 kwam
van jongeren en vrouwen, die hun kans zagen structurele veranderingen door te voeren
in Jemen. Vrouwen deden actief mee aan de
demonstraties. Tawakkul Karman, woordvoerster van de protestbeweging (en lid van
de islamistische partij Islah), won de Nobelprijs voor de Vrede voor haar oproep om
11

vreedzame veranderingen (zie een interview
met haar elders in dit blad). Na het vertrek
van Ali Abdullah Saleh in november 2012,
werd vice-president Abdu Mansour Hadi
aangesteld als interim-president en werd er
op aandringen van de Golfstaten en Westerse
landen een Nationale Dialoog georganiseerd,
waarin alle partijen die een rol spelen in Jemen om de tafel gingen zitten om het nieuwe
Jemen vorm te geven. Dertig procent van
de deelnemers moest vrouw zijn, en dat gebeurde ook. Vrouwen uit allerlei organisaties
deden mee aan de besprekingen. Maar vrouwen uit het Zuiden waren sceptisch over de
dialoog. De meeste Zuid-Jemenieten hadden
hun vertrouwen in een verenigd Jemen opgegeven en wilden weer een onafhankelijke
staat. De nieuwe grondwet die tijdens dit
proces werd vastgelegd zou een verbetering
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voor de positie van vrouwen betekenen,
maar de grondwet is niet aangenomen omdat
de Houthi’s in de tussentijd militair opmars
maakten. De Houthi’s zijn een shi’itische bevolkingsgroep uit het uiterste noorden van
Jemen die al sinds 2004 in de clinch liggen
met het centrale gezag. Voormalig president
Saleh voerde zes binnenlandse oorlogen tegen de Houthi’s, waarbij veel burgers gedood
werden en velen naar andere gebieden zijn
gevlucht. In 2011 schaarden de Houthi’s zich
aan de kant van de demonstranten in de roep
om hervormingen, en vergrootten hun aanhang omdat zij kritiek uitten op het regime
van president Hadi. Met steun van Saleh, die
zich aan hun zijde schaarde omdat hij het niet
kon verkroppen aan de kant te zijn gezet, en
indirect gesteund door Iran, zijn de Houthi’s
uitgegroeid tot een grote rebellenbeweging.

De inname van de hoofdstad Sana’a, de havenstad Hodeidah en andere steden in voormalig Noord-Jemen door de Houthi’s in september 2014 en de bombardementen door
de Saoedische coalitie in maart 2015 hebben
het hervormingsproces in Jemen tot stilstand
gebracht, en daarmee ook de emancipatie
van Jemenitische vrouwen vertraagd. Toch
zijn vrouwen nog steeds actief en proberen
op allerlei manieren zichzelf en hun families
in leven te houden, maatschappelijk actief
te zijn en vrede te bewerkstelligen. Maar de
omstandigheden waaronder zij dat kunnen
doen zijn zeer moeilijk. In Zuid-Jemen, en
in het bijzonder in Aden, waar hevig gevochten is maar waar de Houthi’s geen voet aan
de grond hebben, zijn vrouwen actief om
de stad op te bouwen en spelen een belangrijke rol in de Southern Transitional Council
(STC). De STC wil een onafhankelijke staat
in Zuid-Jemen. In voormalig Noord-Jemen
hebben vrouwen het veel moeilijker omdat
de Houthi’s weinig tot geen ruimte laten voor
maatschappelijke activiteiten. Zij controleren
streng en onderdrukken de bevolking op allerlei manieren. Activisten moeten ondergronds opereren en slechts humanitaire hulp
wordt mondjesmaat toegestaan.
De oorlog in Jemen heeft tot nu toe tot meer
dan 15.000 doden en 50.000 gewonden geleid, waaronder veel burgers, en dus ook
vrouwen en kinderen. Er zijn meer dan 3 miljoen mensen ontheemd, en 8 miljoen mensen zijn slachtoffer van hongersnood. Er zijn
verschillende vredesbesprekingen geweest
die tot niets hebben geleid. Beide partijen,
de regering Hadi en de Houthi’s, waren niet
bereid tot compromissen. De Hadi regering
eist dat de Houthi’s zich uit de door hen bezette gebieden terug trekken en de wapens
neerleggen, terwijl de Houthi’s dit alleen willen doen als zij een rol krijgen in het nieuwe
Jemen. Jemenitische vrouwen dringen er al

jaren op aan een rol te krijgen in de vredesbesprekingen. UN Women, de belangrijkste VN
organisatie voor vrouwen, heeft een task force van zestig Jemenitische vrouwen gevormd
die verschillende partijen vertegenwoordigen en die regelmatig bijeen komen om de
mogelijkheden en strategieën om tot vrede
komen te bespreken. Tot nu hebben zij nog
geen invloed gehad. De huidige VN-gezant,
Martin Griffiths, heeft beloofd vrouwen bij
komende vredesbesprekingen te willen betrekken, maar op het moment van schrijven
bevindt zich slechts één vrouw in de delegatie die de Hadi-regering vertegenwoordigt in
Stockholm, waar net weer nieuwe vredesbesprekingen zijn gestart. Ondertussen gaan
vrouwen binnen en buiten Jemen door met
het proberen vrede te bewerkstelligen. Laten
we hun pogingen steunen en hopen dat er zo
snel mogelijk vrede komt in Jemen!
Marina de Regt, 6 december 2018
BRONNEN
Dahlgren, Susanne (2013), Revisiting the Issue of Women’s Rights in Southern Yemen: Statutory Law, Sharia
and Customs. Arabian Humanities.
n Jamila Ali Rajah (2013) Yemeni Women in Transition :
Challenges and Opportunities. CDDRL Working Papers.
n
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Voltooien waar we
mee begonnen zijn
Gesprek met mevrouw Sahar Ghanem,
Jemenitische ambassadeur in Nederland.

“

W

ij hebben een speciale en rijke geschiedenis die kan worden afgeleid
uit onze prachtige architectuur.
Echter, als je me vraagt waar ik echt trots op
ben, dan is het vooral de vooruitstrevende rol
van vrouwen in de politieke transitie en de
veerkracht van Jemenitische mensen in deze
moeilijke tijden.”
Dat zegt mevrouw Sahar Ghanem, de jongste ambassadeur ter wereld, die met haar 36
jaar zich inzet voor het tot stand brengen van
vrede in haar land. De redactie van Gender en
Duurzame Vrede legde haar een paar vragen
voor, waaruit een pittig gesprek opborrelde.
Hoe komt het dat u al jong zo’n belangrijke
positie bekleedt?
“Ik maakte deel uit van de revolutie in 2011,
om president Saleh af te zetten. Daarna startten de voorbereidingen voor een nieuwe coalitieregering met een allesomvattende Nationale Dialoogconferentie waaraan een breed
spectrum van de samenleving deelnam.
De Houthi’s waren ook opgenomen als een
groep, hoewel het geen politieke partij was.
Ikzelf heb deelgenomen als vertegenwoordiger van de jeugd. Het was het eerste grote
politieke platform waar 30% vrouw was en
deelnam op het niveau van besluitvormers!”
“De samenstelling van het platform was zeer
divers, met activisten, ontwikkelingswerkers,
politici, gemarginaliseerde individuen, jongeren en vrouwen uit alle delen van het land”,
zo vertelt mevrouw Ghanem. “Het dialoog14

proces duurde 10 maanden en mondde uit
in een voorstel voor een nieuwe grondwet.
Dit zou in een referendum aan de mensen
worden voorgelegd. Maar dat ging niet door,
omdat de Houthi’s het proces hadden gekaapt
door in 2015 een staatsgreep te orkestreren.
Daarop intervenieerde een coalitie onder leiding van Saudi-Arabië.”

‘Ik zou graag zien dat humanitaire
organisaties vrouwen betrekken in het
management van humanitaire hulp met
name in plattelandsgebieden en dorpen’

2) de resultaten van de Nationale Dialoogconferentie, en 3) de resoluties van de VNVeiligheidsraad, met name resolutie 2216.
Die documenten zijn referentiepunten die
een einde moeten maken aan de burgeroorlog en de weg banen voor een vreedzame
oplossing. Ik ben optimistisch dat vooruitgang geboekt kan worden en het lijden van
de Jemenitische bevolking kan stoppen door
voort te bouwen op die processen die al een
basis van vertrouwen hebben gelegd.
Ik hoop dat de Houthi’s dit moment in gedachten zullen houden, met de intentie en de
moed om het conflict te beëindigen. Dat betekent alle wapens inleveren, de gevangenen
vrijlaten en zich terug trekken uit de door
hen bezette steden. Dat zijn de stappen die de
speciale gezant van de VN voor Jemen met
hen onderhandelt.”
U vertegenwoordigt de regering van Jemen,
maar dat is een regering in ballingschap.
Hoe werkt dat in de praktijk?
“Dat klopt niet meer echt. De president van
Jemen bevindt zich nog steeds in Riyad, maar
een maand geleden werd een nieuwe premier
benoemd, een jonge man van 43, en die leeft,
samen met overheidsambtenaren, in Aden.
Eerder, tijdens de Nationale Dialoog, had hij

ook een zetel in de grondwetscommissie. Later was hij minister van Openbare Werken en
Infrastructuur.“
Hebben vrouwen een specifieke rol in het
vredes- en wederopbouwproces?
“Vrouwen zijn nog steeds heel actief in het
maatschappelijk leven. Mijn hoop en boodschap aan de humanitaire organisaties is om
vrouwen sterker te maken in plaats van ze
te negeren. Ik zou graag zien dat humanitaire organisaties vrouwen betrekken in het
management van de humanitaire hulp, met
name in plattelandsgebieden of dorpen. Het
zijn de vrouwen die precies weten wat zij en
hun gezinnen nodig hebben. Laten de ontwikkelingsorganisaties en zelfs donoren de
Jemenitische vrouwelijke ondernemers en
handelaars die actief zijn op de markten gaan
ondersteunen en versterken.”
Elma Doeleman
1 Afgelopen januari kondigde de Golfcoalitie onder
leiding van Saoedi-Arabië een initiatief aan om Jemens
humanitaire crisis te bezweren. Onderdeel van het plan
is om de blokkade van de door Houthi’s gecontroleerde
haven van Hodeidah en het vliegveld van Sana’a te verlichten. Dat zou de Houthi’s onder druk zetten om te
stoppen met het tegenhouden van hulpzendingen (Red.).

Dit militaire conclict heeft een ongekend grote humanitaire ramp veroorzaakt, waarbij al
minstens 10.000 (veelal burger-) doden zijn
gevallen en 8,5 miljoen mensen, waaronder
400.000 kinderen onder de vijf jaar, met een
acute hongersnood worden bedreigd.
Wat is naar uw mening de volgende stap
om een politieke uitweg uit het conflict te
vinden?
“De politieke oplossing moet gebaseerd zijn
op processen die zijn begonnen, maar niet
zijn voltooid. Dat zijn: 1) het Golfinitiatief1,

Technische Adviesgroep van Jemenitische vrouwen bij de Vredesonderhandelingen in Stockholm december 2018
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Wachten op een glimp van licht
Portretten van moedige vrouwen in de oorlog
Olfat Dubai
De nieuwe grondwet
zou vrede brengen

Vóór de oorlog was ik lid van de commissie
die verantwoordelijk was voor het opstellen van de nieuwe Jemenitische federale
grondwet, die een nieuw tijdperk voor alle
Jemenieten in zou luiden. Dit proces was het
resultaat van een lange strijd van de bevolking
tegen verouderde wetgeving en wetteloosheid,
gevoerd onder leiding van de jongeren. De
grondwet was onderdeel van de Nationale
Jemenitische Dialoog, waar ik aan deelnam.
We waren ver gekomen en hoopvol gestemd.

De oorlog begon vlak nadat de commissie
een eerste versie van de nieuwe grondwet
had uitgedeeld. De daaropvolgende politieke
en gewapende escalatie die tot een oorlogsverklaring leidde, heeft mijn leven volledig
omver geworpen. Toen de oorlog uitbrak
16

was ik in Tunesië en vanwege de verwoesting
van de Jemenitische luchthavens zat ik daar
vier maanden vast en moest daarna nog twee
maanden wachten in Egypte. Het was een
heel moeilijke tijd: ik was ver weg van mijn
kinderen en familie en maakte me zorgen
over Jemen en over mijn stad Taiz. Ik verdeed mijn tijd door urenlang op internet te
surfen om de gebeurtenissen van de oorlog
op Facebook te volgen en zag machteloos toe
hoe de Houthi’s de straten bezetten met grof
gewapend geweld.
Na zes maanden kon ik terug naar de havenstad Aden, en van Aden reisde ik over land
terug naar Taiz. Ik bleef schrijven, zowel tegen de Houthi oorlogshandelingen als tegen
de Saoedische coalitie, die luchtaanvallen
uitvoerde gericht op burgers. Ik ben ook teruggegaan om verder te studeren en te doceren aan de Universiteit en om contact te
onderhouden met de politieke groeperingen
in Taiz waarmee we hadden samengewerkt
aan de nieuwe grondwet. Ik hielp bij het beslechten van ruzies en conflicten die duidelijk
het gevolg waren van de staat van oorlog, die
we niet hadden voorzien en waaraan we niet
gewend waren. Tot op heden is dat mijn taak
– veel mensen raken in de war door gevolgen
van de oorlog en geven elkaar de schuld. Ik
help ze om persoonlijke vertrouwensbreuken
te herstellen.
Maar zelf ben ik politiek in een onmogelijke
positie gekomen: mijn werk aan het wetgevend raamwerk was bedoeld om de gewelddadige stammenstrijd te overstijgen. De
Houthi’s zagen me daarentegen als hun vijand, zelfs al waren de voorgestelde verbete-

ringen in de nieuwe grondwet in hun belang
en door hen getekend. Ik heb ook geen blad
voor de mond genomen als het ging om politieke partijen die tegen de overeengekomen
grondwet ageerden of als bepaalde religieuze
leiders (sjeiks) de dialoog blokkeerden met
godsdienstige argumenten. Nu vallen die
mensen me lastig met lasterverhalen en bedreigen me. Ook de media portretteren me
als vijand van het volk.
Wat ik wil dat de wereld weet, is dat de weg
naar vrede in Jemen betekent dat we onze
problemen leren oplossen door kennis en
procedures om het eens te worden. Onderzoek zal aantonen dat het werk van vrouwen
aan de nieuwe grondwet een belangrijke
bijdrage is. Deelname van vrouwen aan de
komende vredesbespreking is dan ook erg
belangrijk, omdat veel vrouwen in Jemen
zich buiten de kring van de oude politieke
conflicten bewegen die ons nu in de oorlog
hebben gestort. Het gaat om eerlijke oplossingen waar iedereen baat bij heeft. Blijf daar
alsjeblieft op aandringen.

Manal Qayed
Met kinderen in een
gebombardeerde stad

Ik ben ambtenaar en
opbouwwerker. Vóór
maart 2015 werkte ik in
de publieke sector met
een salaris dat in mijn
persoonlijke behoeften
voorzag. Ik had geen
verplichtingen tegenover
anderen behalve de zorg
voor mijn moeder en
mijn zoon. Voor de oorlog droegen mijn broers
financieel bij maar ze
verloren hun winkels

en werkplaats vanwege de oorlog. We waren
niet op het plotselinge geweld voorbereid en
hadden geen maatregelen genomen om ons
aan te passen.
In de eerste weken van de oorlog veranderde de stad in een broeinest van allerlei
gewapende groepen. Hodeidah verdronk ’s
nachts in totale duisternis, en overdag was
er geen stroom, dus ook geen airconditioning. ’s Nachts moesten we waken, want dan
begonnen de beschietingen. We legden alle
kinderen zodra het donker werd bij elkaar te
slapen en omstebeurt waakte één volwassene
bij hen.
Het was raar hoe we van extreme angst overschakelden naar onverschillig sarcasme bij
de bombardementen. Als er vliegtuigen aankwamen renden we naar de deur om de kinderen binnen te roepen. Als er een bom viel
waren we daarna lang bezig om hen te kalmeren. Ik weet niet hoe het begon, maar op
een gegeven moment kregen we de gewoonte
om bij een raketaanval kussens op ons hoofd
te leggen en telkens als we een bom hoorden
keihard te gaan schelden en vieze woorden te
roepen. Sommige dappere mensen klommen
op muren om het bombardement met eigen
ogen te volgen.
Wonen in oorlogsgebied is een serieuze uitdaging: Hoe houd je de wanhoop buiten de
deur? Hoe kun je nieuwe dromen oproepen die passen bij deze situatie? Ik probeer
te laten zien dat het helpt om dynamisch te
zijn. Ik zocht naar werk, want mijn overheidssalaris was niks meer waard. Voor een
internationale organisatie documenteerde ik
de raketaanvallen en beschietingen en hield
precies bij wat wanneer gebeurde. In het begin vond ik dat moeilijk, maar nu besef ik
de waarde ervan. Ik ging dagelijks kijken bij
doden en gewonden en bij mensen die onterecht gevangen zitten, om de schade op te ne17
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men. Maar ik kon weinig voor ze doen en dat
maakte het moeilijk om het vol te houden.
Daarom ben ik ermee gestopt. Ik ben gaan
werken in een gemeenschapscentrum dat
oorlogs-ontheemden opvangt. Al is hun redding maar tijdelijk, het is opbeurend om met
hen te werken, ze hebben het immers overleefd. Maar op de eerste dag van mijn nieuwe
werk was er al een bomaanslag op een nieuw
kamp voor ontheemden. Er kwamen 17 mensen om, waaronder 12 kinderen. Er waren 9
gewonden, waarvan 5 kinderen.
Mijn boodschap aan de wereld is de volgende:
We voelen ons voortdurend alleen, niemand
ziet Jemen, niemand weet wat er gebeurt of
misschien geeft niemand er echt iets om.
Terwijl hier dagelijks onschuldige burgers
sterven, heeft de wereld andere belangen. Ik
vind niet dat we de wereld de schuld moeten geven van ons lot, maar ik zou willen dat
er een glimp van licht in de buurt komt die
ons een kans biedt om te vertellen wat er gebeurt. Moedig de oorlog niet aan en geef geen
luidsprekers aan mensen die ons arm willen
houden. Vindt wegen voor vrede. Alles wat
we willen, is gewoon een normaal leven dat
zingt van vreugde en liefde.

Ruba Jaafar
Ze geven mij de schuld van
mijn vaders ontvoering

Ik werk als apotheker in het Al-Thawara
General Hospital in Taiz. Ik heb eerder ook
gewerkt als fotograaf.
Je vraagt naar uitdagingen. Ik sta voor een
berg aan uitdagingen. De eerste is de ontvoering van mijn vader door de milities van de
coupplegers. Ze hebben hem meegenomen
en weigeren hem vrij te laten. Ik volg alle gevraagde procedures om hem vrij te krijgen.
Maar de coupplegers verspreiden het gerucht
18

dat hij nog steeds in de gevangenis zit vanwege mij, dat ik het obstakel ben voor zijn
vrijlating. Ze proberen de rest van de mensen
in het dorp daarvan te overtuigen. Ook de
zorg voor mijn broers en zussen rust nu op
mijn schouders. Ik moet erop toezien dat ze
hun huiswerk maken en voor het huishouden
zorgen totdat mijn vader terugkeert.
Het is moeilijk genoeg om als meisje op te
groeien in onze samenleving onder de huidige omstandigheden. Daar komt bij dat de
bewoners uit het gebied Al-Ganad, waar ik
vandaan kom, beschouwd worden als opstandelingen tegen de coupplegers. Mensen
laten niet na me met allerlei vooroordelen
te bestoken. Ik ben niet voor geweld en juist
daarom weggegaan van huis om in het ziekenhuis te kunnen werken, waar ik in de
artsen-slaapplaats verblijf. Iedere dag hoor ik
weer opnieuw verhalen over mijn mensen die
niet kloppen.
Mijn boodschap aan de wereld: Taiz heeft geleden en lijdt nog steeds onder alle vormen
van onderdrukking, onrecht en geweld. En
waarom wordt Taiz zo buitensporig onderdrukt? We hadden nog niet eens de boodschap van de coupplegers vernomen dat we
ons niet moesten verzetten, maar ineens
worden alle bewoners van Taiz schuldig be-

vonden aan verzet alsof wij een broeinest zijn
van onrecht. De verantwoordelijken voor de
staatsgreep gebruiken allerlei soorten wapens
tegen burgers: sluipschutters, landmijnen en
granaten die dood en verderf zaaien zonder
onderscheid des persoons. Vermeende tegenstanders van de staatsgreep worden als
criminelen behandeld, met alle gevolgen
van dien. Ik wil dat de stem van Taiz correct
wordt weergegeven en niet zoals anderen willen: als bron van terrorisme en wetteloosheid.
Wij zijn juist niet voor terreur. Degenen die
de wapens opnamen ter verdediging van hun
stad toen ze belegerd werden door coupplegers, waren eerzame burgers en stonden in
hun recht.

Amal Basha
Zwijgen is een passieve daad
die oorlog ruim baan geeft

Amal Basha is de voorzitter van het Arabische
forum voor mensenrechten van de zusters
(SAF) en adviseur van de Internationale Coalitie voor het Strafhof en voor het ministerie
van mensenrechten in Jemen. In haar rol
als leider van SAF verdedigde ze de rechten
van vrouwen, gevangenen en vluchtelingen
en vecht ze voor meer politieke vrijheden.
Eerder was ze programmaleider voor de
UNDP en werkte ze nauw samen met de VN,
de International Human
Rights Law Group en het
International Committee
van de Rode Kruis-delegatie in Jemen. Ze won de
Takreem Arabische Women of the Year Award in
2014. In 2015 sprak ze op
de Women’s Power to Stop
War Conference, waarin
ze smeekte om de oorlog
tegen Jemen te stoppen.

In mijn land, met het bombardement vanuit
Saoedi-Arabië op onze steden, is er nu een
veiligheidscrisis, maar er zijn nog steeds activisten die bewijs verzamelen om oorlogsmisdaden aan de kaak te stellen die kunnen
worden voorgelegd aan de Mensenrechtenraad van Genève. Burgers zitten klem tussen
vechtende milities en straatjochies laten fragmenten zien van clusterbommen, die internationaal verboden zijn. Het gebruik van sociale media maakt het mogelijk om ons min
of meer up-to-date te houden, ook nu we het
land uit zijn.
Ik ben gevlucht toen een collega vermoord
werd die onderzoek deed naar martelingen
in de gevangenissen. We waren eerst met een
staf van 20, toen ik wegging waren er nog
maar 5 over. We werkten min of meer ondergronds, en ontwikkelden ook een programma over seksueel geweld in samenwerking
met de Nederlandse ambassade. Toen zij hun
deuren sloten konden we de huur niet meer
betalen en werkten we vanuit mijn huis, terwijl mijn gezin naar een schuiladres ging.
Ik was officieel betrokken bij het proces
van de Nationale Dialoog voor een nieuwe
grondwet. Dit volgde op de geweldloze opstand in 2011 om president Saleh af te zetten vanwege zijn corruptie. Maar we wilden
niet dat de moslimbroeders ons land zouden
regeren. Daarom kwamen we tot overeenstemming over een tijdelijke regering die
een nieuwe

grondwet zou invoeren, via een
presidentiële raad van 5 vertegenwoordigers
uit verschillende politieke richtingen. We
hebben zelfs een quotum van 30% voor vrouwelijke parlementariërs opgenomen in het
voorstel. Op het allerlaatste moment werd
de vertegenwoordiger van Saoedische kant
teruggeroepen en kwam terug met de mededeling dat ze niet zouden meewerken. Direct
daarna begonnen ze de hoofdstad Sana’a te
bombarderen.
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Vóór de oorlog had ik een stabiel leven in
mijn huis, met mijn familie en in mijn land.
Nu reis ik als ontheemde van het ene land
naar het andere, vanwege de visumproblemen. Ik ben al jaren ver verwijderd van
mijn gezin, familie, mijn huis en mijn land.
Mijn grootste uitdaging is het vinden van
een baan. De oorlog gooit dus mijn hele leven om: psychisch, emotioneel, financieel. Ik
heb geen stabiliteit en daardoor ook vaak een
slecht humeur. Ik beschouw de oorlog als een
tijdelijke nachtmerrie waaruit ik ieder moment kan ontwaken.
Mijn boodschap aan de wereld is: kom in
beweging! Draag met informatie, opinies en
met acties bij aan de vrede en veiligheid van
onze planeet. Stilte is een passieve daad waarmee we de oorlog binnenlaten.

Eman Mareai
Mijn grootste uitdaging is
simpelweg overleven

Vóór de oorlog was mijn toestand goed en
stabiel. Ik was 22 jaar, ik studeerde rechten,
werkte en alles was prachtig. De oorlog heeft
voor mij grote gevolgen gehad. We zijn totaal
van ons spoor geraakt en ontheemd.
Het is een heel verhaal: mijn familie bestaat
uit zeven mensen, mijn vader, moeder, ik en
drie andere zussen. Mijn broer studeerde al
in het buitenland maar de rest van ons moest
vluchten, we zijn terecht gekomen op verschillende plekken.
Door de oorlog raakte mijn vader zijn werk
en salaris kwijt. Mijn zus, die in haar tweede
jaar op de universiteit zat, kon daarom niet
verder met haar studie. Een andere zus werd
getroffen door granaatscherven van de gewapende milities en overleed daaraan. Zelf
kreeg ik dengue koorts, daardoor verloor ik
ook mijn baan. Ons huis werd geplunderd
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door bendes. De zorgen hielden nooit op en
we moesten daar uiteindelijk weg. Ook mijn
vrienden hebben trouwens allemaal iemand
in hun familie verloren.
Het huis waar we naar toe gingen stond onder controle van de politieke partij Islah (de
moslim broederschap). Het was een relatief
veilige wijk vergeleken met andere wijken in
de stad. Ik begon vrijwilligerswerk te doen
voor de provincie Taiz. Ik deed mee aan een
drie-daagse workshop van de gemeente Taiz
over het financiële beleid van de provincie.
Het was niet de bedoeling dat deze informatie in handen kwam van de gewapende milities. Terwijl de plannen afgedrukt werden,
had ik de originele documenten nog in mijn
tas zitten. Maar de controlepost van de milities was verplaatst, zodat ik daar op weg naar
huis langs moest. Ik kon daar moeilijk langs
met een tas papieren over financiële plannen,

dus besloot ik ze onderweg te verbranden.
Het was 11:00 uur ’s nachts. Ik vond een
dode palm die over de weg gevallen was en
sleepte die aan de kant om de papieren samen
met de palm te verbranden. Door de brand
schoot er een doorn van de palm in mijn
oog. Het oog was blind maar kon nog gered
worden met specialistische medische hulp. In
Taiz zijn de ziekenhuizen gesloten, dus ik ben
naar de hoofdstad Sana’a gereisd. Vrienden
van mijn vader zamelden geld in voor een
operatie. Later ben ik naar Egypte afgereisd
om de medische behandeling af te maken; ik
heb nu weer 50% zicht, maar ik kan niet meer
terug naar Jemen.
Het is slopend om in Egypte te zijn en niets te
kunnen doen. In Taiz kon ik studeren en werken. Ik was gewend voor mijn eigen onderhoud te zorgen en kon zelfs geld opzij leggen
voor ons gezin. Dus ben ik op zoek gegaan
naar iets zinvols om te doen. Ik heb een opleiding gevonden bij het onderwijscentrum
van de Arabische Liga. Ik heb geld geleend,
ik wilde niet wachten. Binnenkort kan ik al
eindexamen doen.
Ik ben altijd actief geweest voor sociale verbetering. Maar nu is mijn grootste uitdaging
simpelweg overleven.

Huda Own
Er zijn veel mogelijkheden om
bij te dragen aan vrede in Jemen

Ik ben officieel werkzaam als hoofd ontwikkeling van de Nationale Commissie Vrouwenzaken, als ambtenaar. Het beleid voor vrouwenzaken was vernieuwend en van groot belang
in Jemen. Maar door de verbanning van onze
regeringsleiders naar Saoedi-Arabië, zijn wij
als hoge ambtenaren ook niet meer verzekerd
van onze positie en we krijgen onregelmatig
en onvoldoende uitbetaald. Ik werk daarom
nu ook in andere organisaties.

Zo heb ik de Ihya’a Foundation for Social
Peace opgericht, waar ik directeur van ben.
Daardoor heb ik wel de laatste fase van
mijn Master examen stilgelegd. Er was geen
stroom meer om gebruik te maken van internet en om stukken uit te printen.
Na twee jaar hadden we weer stroom ’s
avonds, maar nu was ik niet meer gemotiveerd om verder te studeren. Ik ben ook gestopt met Engelse les. Mijn hoofd stond er
niet naar. Zelfs mijn kinderen, die we van de
privéschool hebben gehaald om financiële redenen, hebben geen zin meer in Engels. Hun
vader heeft ook geen baan meer, dus soms
konden we zelfs essentiële dingen niet betalen en moesten we hulp vragen aan familieleden in het buitenland. Onze mooie plannen
voor de toekomst veranderden in sombere
verhalen over tegenslagen.
Daarom heb ik besloten een stichting op te
richten, enerzijds om een inkomen voor mijn
gezin te garanderen, maar ook om mensen in
nood te helpen door middel van onderlinge
steun. Met behulp van internationale organisaties probeer ik mijn zelfvertrouwen op te
krikken en tegelijk anderen te inspireren. Dat
helpt om niet in negatieve gedachten te blijven steken. We hebben trainingsprogramma’s
opgezet met vrijwilligers om mensen te activeren om voor vrede te werken en zelfhulpgroepen op gang te helpen. Zo lukt het me
om mijn familie te onderhouden en kansen te
bieden aan jonge mensen om goed onderwijs
te volgen.
Mijn boodschap aan de wereld: er zijn zoveel
mogelijkheden om te werken aan vredesopbouw, en dat zal ook nodig blijven lang nadat
de gewapende gevechten gestopt zijn. Neem
risico’s en zet je vastberaden in om bij te dragen om Jemen er bovenop te helpen.
Rana Noman en Joke Oranje
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En een vrouw heerste over hen…
Het verhaal van Bilqis, de koningin van Sheba
Wie kent niet het verhaal van de koningin van Sheba, die op bezoek ging bij
koning Salomo van de bijbel? Ze was mooi, ze was intelligent en wijs, en ze was
een succesvolle bestuurder van haar rijke land, Jemen.

B

ekend is hoe ze Salomo overlaadde
met rijke geschenken om een oorlog te
voorkomen en hoe Salomo haar allerlei
raadsels voorlegde en proeven liet doorstaan
om haar authenticiteit, vrouwelijkheid en intelligentie te testen. En dat in de Arabische
cultuur waar het een staand gezegde is dat
‘een volk dat zijn lot legt in de handen van
een vrouw, nooit voorspoed zal kennen’! Een
bijzonder rolmodel voor vrouwen en mannen in Jemen, ook vandaag nog.
In Jemen maakt het rijk van Sheba deel uit van
de geschiedenisles over de oudheid. De eerste
bewoners van Jemen waren de Kanaänieten,
zoals beschreven in het Oude Testament.
Vanwege het bergachtige landschap bestond
die beschaving uit kleinere stammen. Ze
verenigden zich met andere volken in de
woestijnvlakte. Omdat er te weinig rivierwater afdaalde van de bergen, werden in de 9de
eeuw voor onze jaartelling krachten verenigd
om een heel grote dam te bouwen bij Marib,
waar het water werd verzameld. Daaromheen
ontstond het koninkrijk van Sheba, vele eeuwen lang een rijk handelscentrum in de regio,
totdat het in de 2de eeuw voor de jaartelling
verzwakte door Ottomaanse en Romeinse
overheersing1.

Wie was de stralende koningin van dit rijk?
Een Nederlandse godsdienstwetenschapper,
Martha Frederiks, heeft zich verdiept in de
oude geschriften, zowel joodse als islamiti22

sche, over bijzondere vrouwen2. Ze wijdt een
uitgebreid hoofdstuk aan de koningin van
Sheba, die Bilqis wordt genoemd. Enkele onderwerpen daaruit:
Volgens Tha’labi (een Islamitische tekst) is
Bilqis de dochter van een koning, die na de
dood van haar vader de troon van Sheba ambieert. Echter, ondanks het feit dat ze de enige
erfgenaam van haar vader is, krijgt ze slechts
steun van een kleine groep mensen. Het merendeel verkiest een mannelijke kandidaat op
de troon. Deze vorst ontpopt zich als een tiran die op wekelijkse basis meisjes misbruikt.
Daarop onderneemt Bilqis actie. “Toen Bilqis
dit zag”, zegt de verteller, “werd ze door een
drang naar gerechtigheid gegrepen. En ze
liet hem een boodschap bezorgen waarbij ze
zich aan hem aanbood in een huwelijk.” De
koning denkt daarmee zijn rivale onschadelijk te kunnen maken en huwt haar. Dit blijkt
echter een misrekening. In de huwelijksnacht
voert Bilqis hem dronken en onthoofdt hem.
Daarop laat ze zich tot koningin uitroepen.
Erg eerbiedig is Bilqis ook niet volgens diezelfde teksten. De vorsten van Sheba waren
erom bekend dat ze met enige regelmaat
profeten vermoordden. De koningin raadpleegt haar adviseurs over religieuze zaken.
Deze vertellen haar dat haar voorvaderen de
God van de Hemel dienden. Bilqis wijst dit
af: “Hoe kan ik hem die ik niet zie, aanbidden?” Daarop beslist ze dat de zon aanbeden
kan worden, aan wiens bestaan niemand kan

twijfelen. Hier komt, in het oude verhaal uit
de Islamitische traditie, Salomo op de proppen. Hij stuurt een brief om de vorstin en
haar volk op te roepen om te stoppen met
de verering van de zon en zich te bekeren
tot de ene, ware God. Bilqis raadpleegt haar
adviseurs hierover. Die zeggen: “Wij hebben
een strijdmacht en kunnen hevig geweld uitoefenen, maar het is aan u om te beslissen”.
Waarop de koningin zegt: “Wanneer koningen een stad binnentrekken brengen zij haar
tot verderf en maken de machtigen onder
haar mensen tot onderworpelingen. Zo doen
zij. Ik zal naar hen een geschenk zenden en
kijken waarmee de gezondenen terugkeren.”
De geschenken zijn aanzienlijk, en het verhaal gaat dat Salomo aanvankelijk niet toe-

geeft, maar toch nieuwsgierig is. Dan gaat de
koningin bij hem op bezoek en hij test haar
uit. De oorlog blijft uit en de koningin geeft
haar koninkrijk niet prijs. Integendeel, ze
verovert het respect van Salomo. Volgens de
traditie in Eritrea en Ethiopie heeft ze zelfs
met Salomo een zoon gekregen, genaamd
Menelik, die de Ethiopische dynastie stichtte.
Op allerlei doeken en toeristen-objecten zie
je deze oude geschiedenis in de vorm van een
stripverhaal in 9 of 16 blokken uitgetekend.
Joke Oranje
1 Gegevens ter beschikking gesteld door Jamila
Al-Fuhaidi
2 M. Frederiks, Vorstinnen, verleidsters en vriendinnen
van God, Meinema 2010

Portret van Bilqis
in de Jemenitische
ambassade in
den Haag, foto
Carin Vijfhuizen
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Nederlandse ambassadeur in oorlogstijd

in oorlog. Er zijn 10 Nederlandse NGO’s die
met lokale staf in Jemen werken en dus goed
weten wat er gebeurt.
We leggen uiteraard ook sterke nadruk op
het beëindigen van de huidige politieke crisis
en het respect voor de mensenrechten. Nederland steunt de afgezant van de VN voor
Jemen in zijn pogingen om vredesonderhandelingen te hervatten omdat er geen militaire
oplossing voor het conflict is. Partijen moeten zo snel mogelijk terugkeren naar de onderhandelingstafel.
We bieden ook technische en financiële steun
aan de Nationale Mensenrechtencommissie
en de Commissie Mensenrechten van de Verenigde Naties bij het rapporteren over mensenrechtenschendingen. We willen de weg
van de straffeloosheid afsnijden.

Irma van Dueren is een van de zeer markante en inspirerende mensen binnen
de wereld van internationale samenwerking. Ze werkt en werkte rondom grote
internationale conflicten zoals in Soedan, het Grote Merengebied en nu in Jemen. Ze
was hoofd van de taskforce Gender op het ministerie van Buitenlandse Zaken en werd
door Nederland gedelegeerd bij de VN-vredesmissie in Congo om een einde te maken
aan seksueel geweld in conflictgebieden. Daarna werkte ze in Jemen in een van de
meest schrijnende humanitaire crises van dit moment met complexe geopolitieke
verhoudingen. Sinds 2016 is ze Nederlands ambassadeur in Jemen.

I

rma van Dueren geeft regelmatig lezingen
over haar werk1. De redactie heeft daar
onderstaande fragmenten uit opgetekend.

Hoe ziet het werk als ambassadeur in een
oorlogsgebied eruit?
De Nederlandse ambassade in de hoofdstad
Sana’a functioneert nog met een staf van 6 à
10 mensen, hoewel ik zelf niet in Sana’a kan
wonen en er ook niet gemakkelijk heen kan.
Als het mogelijk is reis ik er naartoe. Ik leid
mijn team van Jemenitische medewerkers
dus vooral op afstand. We hebben iedere
maandag werkoverleg via een online verbinding. De staf vertelt dan over nieuwe ontwikkelingen in de situatie en we nemen beslissingen over de manier waarop we mensen
kunnen helpen die een beroep op ons doen.
Zij zijn mijn oren en ogen, zij doen het veldwerk, want ze wonen daar. Wel ondervinden
ze zelf de moeilijkheden van de oorlog, zoals
lege winkels, kapotte straten, slecht functioneren van gezondheidszorg en onderwijs,
ontwaarding van geld, woekerprijzen voor
benzine, bombardementen, gewapende milities die het normale leven onveilig maken,
enz.
Daarnaast hebben we ook een kantoor in Nederland, waar de Nederlandse staf werkt.
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Is het voor Nederland mogelijk om
projecten voor vrouwen nog te steunen
tijdens de oorlog?
In 2018 vieren we 40 jaar samenwerking
tussen Nederland en Jemen. In 1978 startte
Nederland zijn eerste programma’s voor
ontwikkelingssamenwerking in de toenmalige Arabische Republiek Jemen. Na de eenwording van de twee Jemens in 1990, werd
de samenwerking ook uitgebreid naar wat
voorheen bekend was als Zuid-Jemen. In de
loop der jaren heeft Nederland aan tal van

‘Er is geen militaire oplossing
voor het conflict’
programma’s bijgedragen, met name op het
gebied van gezondheid, waaronder een opleidingsschool voor verloskundigen, waterbeheer, basisonderwijs en vrouwen in hun
kracht zetten. Veel van deze programma’s
werden uitgevoerd in nauwe samenwerking
met centrale en lokale overheden. Tot op heden zijn de relaties tussen Nederland en Jemen uitstekend.
Om tegemoet te komen aan de behoeften van
de Jemenitische bevolking tijdens het steeds
veranderende conflict, hebben we ons moe-

ten aanpassen. Onze gezondheids- en waterprogramma’s zijn bijvoorbeeld aangepast
om de cholera-crisis aan te pakken, dus er
is nu meer aandacht voor water en sanitatie
(WASH) in plaats van het beheer van grote
waterplannen.Tegelijk werken we samen met
Jemenitische mannen, vrouwen en jongeren
door inclusieve lokale vredesopbouw- en bemiddelingsinitiatieven te steunen, in een poging om verdere fragmentatie van gemeenschappen te voorkomen. Er zijn vrouwen die
proberen zichzelf lokaal te organiseren. Ze
worden gesteund door internationale NGO’s,
die zich ook richten op dialoog in een land

Wat ziet de ambassadeur als rol voor de
vrouwen in Jemen om vrede dichterbij te
brengen?
Ik had de eer om tussen 2002 en 2005 in Jemen te werken met het maatschappelijk middenveld en vrouwenorganisaties, die zich
keihard hebben ingezet voor inclusiviteit en
participatie van vrouwen op alle niveaus en
alle aspecten van de samenleving. Ik herinner
me heel goed de vastberadenheid en kracht
van mijn Jemenitische collega’s, hun passie en
het harde werken.
Nederland zet zich ervoor in dat vrouwen
vertegenwoordigd zijn in het vredesproces.
Vrouwen moeten de kans krijgen om zich op
de een of andere manier te organiseren, zodat
onderhandelaars hen weten te vinden. Het is
net zo belangrijk dat de partijen in het conflict vrouwen van hun eigen groep als vrouwenactivisten afvaardigen naar de onderhandelingstafel.
Ook grijpt Nederland systematisch terug op
de Nationale Dialoog in Jemen, die plaatsvond in 2012 en waaraan veel vrouwen
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Verwacht u een spoedig einde aan deze
oorlog nu Saudi-Arabië onder druk staat?
We zetten ons al langere tijd in voor het
beeïndigen van de oorlog via politieke onderhandelingen, want een militaire oplossing is niet mogelijk. We trekken zoveel
mogelijk op met anderen zoals andere EUlanden en de VS. We proberen ook met de
Houthi’s in gesprek te komen over humanitaire situaties, zoals toegang voor hulpgoederen, wat wel lastig is als we het land zo
weinig in kunnen.
Joke Oranje
1 Op 23 maart in Humanity House in Den Haag en
op 6 november in De Balie in Amsterdam
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Brief van
Dokter Laika

hij me medicijnen liet studeren in Sana’a,
waarbij hij alle stemmen negeerde die het
vooroordeel tegen vrouwen in onze gemeenschap wilden doorzetten.
Zeven jaar later werd ik toegelaten tot het
gynaecologie programma aan de Universiteit
van Sana’a. Over één jaar zal ik afstuderen als
gynaecoloog en dan ga ik terug naar Al-Gabar om mijn gemeenschap te dienen. Ik hoop
dat, als ik mensen daar help en mijn ervaringen deel, ik een belangrijke boodschap kan
geven over het belang van onderwijs voor
meisjes.

Dokter Laika is een jonge Jemenitische
vrouw, die haar gynaecologiestudie aan
de Universiteit van Sana’a bijna heeft
afgerond. Dat zij verder is gekomen dan
de derde klas lagere school, is mede
te danken aan de meisjesschool die
de Nederlandse Sigrun Spaans1 begin
negentiger jaren heeft neergezet in
het dorp Al-Gabar, waar ze destijds
met geld van de Nederlandse regering
waterputten bouwde. Sigrun vroeg
Dr. Laika welke rol die school gespeeld
heeft in haar leven. Dit is haar verhaal.

Beste Sigrun,
Ik waardeer je zorgen over de situatie in
mijn land. Eerlijk gezegd is mijn eigen situatie niet zo complex als die van mijn land!
Ik ben geboren en getogen in het dorp AlGabar, en droomde er altijd van om dokter
te worden. Voordat jij daar een meisjesschool oprichtte, gingen meisjes en jongens
samen naar school in een huis dat door
onze families was gehuurd als een tijdelijke
school. De meeste meisjes werden gedwongen die school te verlaten voor de vierde
klas, bij gebrek aan klaslokalen en wegens
de conservatieve houding van hun ouders
met betrekking tot gender-gemengd onderwijs. Maar toen ik in de derde klas zat
werden alle meisjes doorgestuurd naar de
meisjesschool die jij had gebouwd.
Vanaf dat moment staat jouw beeld in
mijn hoofd gegraveerd als de Nederlandse
vrouw die hielp om de school te bouwen

FOTO: THANA FAROQ

deelnamen. Daar werd een afvaardiging
van minstens 30% vrouwen afgesproken,
ook in de grondwet.. Het voorstel voor de
grondwet was nog niet door het parlement
behandeld toen de oorlog uitbrak. De ambassade probeert te leren van de ervaringen van Jemenitische vrouwen die aan die
belangrijke Dialoog hebben meegewerkt.
Jemenitische vrouwenorganisaties hebben
elkaar lange tijd bestreden. Nu rondom onderhandelingen, zoals in Genève, zitten ze
meer met elkaar om de tafel. Wij steunen
deze vrouwen ook financieel, bijvoorbeeld
om te kunnen reizen.
De deelname van vrouwen is ook niet beperkt tot de officiële onderhandelingen,
maar gaat over deelname aan commissies
die een staakt het vuren regelen, die vrijlating en/of uitwisseling van gevangenen organiseren en het proces van demobilisatie
en reïntegratie vormgeven. Vrouwenorganisaties hebben ook financiële en technische ondersteuning nodig om op niveau
deel te kunnen nemen en de achterban te
representeren.

die de eerste stap werd op mijn weg om mijn
droom te verwezenlijken. Ik werd ook verliefd op Nederland en werd zowaar fan van
jullie voetbalteam, al gaf ik daarvoor niet veel
om voetbal.
Drie jaar nadat de school was gebouwd,
haalde mijn grootvader vele vaders over om
bij te dragen om meer klaslokalen te bouwen
dan de zes die er al stonden. Eerst werden er
drie bijgebouwd en toen nog twee en zo kon
ik daar mijn hele basisschool afronden. Toen
het tijd was om naar de middelbare school
te gaan, stemde mijn vader ermee in om dat
in de stad Rada’a te gaan doen. Ik kreeg mijn
diploma met de aantekening ‘excellent’ en ik
was de derde beste student in het Al-Baida
district. Mijn vader was daar zo trots op dat

Beste Sigrun,
Om eerlijk te zijn had ik, in tegenstelling tot
veel andere vrouwen in onze gemeenschap
die ervoor vechten om hun dromen te volgen, het geluk dat ik de steun van mijn familie had en dat ze niet luisterden naar de mensen die niet wilden dat ik kwam waar ik nu
ben. Helaas heb ik het andere scenario vaak
genoeg zien gebeuren met veel meisjes die uit
analfabete families komen en die gedwongen
werden op jonge leeftijd de school te verlaten.
Andere factoren, zoals het niet bestaan van
meisjesscholen, armoede en kindhuwelijken
dragen daartoe bij. Persoonlijk geloof ik dat
onze echte vijand het analfabetisme is. Dat
is de echte oorzaak van vooroordelen tegen
vrouwen, en van armoede, radicalisme en
corruptie. De enige uitweg is onderwijs...
Met warme groet,
Laika.
(vertaling en aanpassing: Elma Doeleman)

1 In een vorig nummer van Gender en Duurzame Vrede,
met het thema ‘Jongeren’, stond een interview met
Sigrun Spaans over een technische school die zij met
haar Stichting Háparako bouwt op het platteland van
Burkina Fasso
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FILM

Filmmaakster tijdens de oorlog:
Sara Ishaq
Op een decembermiddag in een collegezaal in Amsterdam zie ik, na lezingen over de
geschiedenis en de actuele situatie in Jemen, een korte film, ingeleid door filmmaakster
Sara Ishaq. Een sobere documentaire over een bombardement tijdens een bruiloft
in een dorp buiten Sana’a ‘Weddings into Funerals’1, een productie van Comra Films,
geproduceerd samen met Mwantana, een Jemenitische mensenrechtenorganisatie.2

T

wee mannen vertellen, vaders allebei,
de een uit de stad, de ander uit het
dorp. Ze verloren beide meer dan 15
familieleden, waaronder een kind, een moeder, een zus. Beeldende teksten, indringende
beelden, het is stil na afloop. De film is geproduceerd door Comra (zie kader). Sara Isha is
mederoprichtster van Comra. Ze is net terug
uit Jemen, waar ze een door haar ontwikkeld
programma voor jonge filmmakers afsloot.
Na de film vertelt ze over haar verblijf, over
het soms relatief veilige gevoel dat ze in Sana’a had en over haar terugtocht met de auto
van Sana’a naar Aden, samen met haar vader,
12 uur rijden, meer dan 60 checkpoints.
Een week later ontmoeten we elkaar weer.
Sara heeft weinig tijd omdat ze vandaag een
deadline moest halen om de 12 films die
zijn geproduceerd tijdens het opleidingsprogramma in te sturen naar twee festivals. En
omdat ze na ons gesprek haar zoontje van de
kinderopvang moet halen.
Hoe zag het opleidingsprogramma er dit
jaar uit?
“In Jemen is geen filmacademie. In 2015 heb
ik daar de eerste filmcursus gegeven, ‘Comra
Doc/Fiction Film Camps’. Deze keer was het
groter van opzet. Het programma werd gefinancierd met geld van AFAC (Arab Fund
for Arts & Culture). De scholing vond plaats

00
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tussen mei en half november. 220 mensen
schreven zich in en uiteindelijk zijn er na
screening 14 deelnemers geselecteerd, vanuit
heel Jemen.”
Sara werkte twee keer 3 weken mee aan de
cursus. Er waren theorielessen, screenings,
online gesprekken met beroemde Arabische
filmmakers en veel praktijk. Het was hard
werk en een uitdaging voor de deelnemers
die allemaal wel enige ervaring hadden, bijvoorbeeld als assistent montage of regie,

‘Het was een kans die ze
met beide handen aangrepen.
Het is oorlog, het leven gaat door,
maar jonge mensen kunnen hun
droom niet verwezenlijken’
maar nooit zelfstandig een film hadden gemaakt. Het was voor deze groep een kans die
ze met beide handen aangrepen. Het is oorlog, het leven gaat door, maar jonge mensen
kunnen hun dromen niet verwezenlijken, ze
zitten vast, opgesloten in Jemen. Zeker de
helft van de korte films gaat over de oorlog,
andere over sociale onderwerpen, zoals over
een kunstenaar die noodgedwongen al meer
dan 10 jaar op straat woont. Of over de marginale positie van musici. Binnenkort vindt

er een besloten screening van de films plaats
in Sana’a, waarvoor alleen via sociale media
publiciteit wordt gemaakt. Eerder werden
vertoningen al afgebroken.
Hoe is het om tijdens de oorlog te werken?
“Het klinkt misschien vreemd, maar nu was
het ontspannener dan aan het begin van de
oorlog in 2015. Iedereen lijkt er meer aan
gewend. Er waren nu ook minder bombardementen, tenminste in de tijd dat ik er was.
Het is wel een soort ‘vals gevoel van veiligheid’.”
Waar werk je nu aan? .
“Ik werk nu aan een documentaire over vrouwen in de oorlog in Jemen. Vanaf het begin
van de oorlog werden veel mannen ontslagen
en kwamen thuis te zitten. Veel mannen werden depressief en er was vaak sprake van huiselijk geweld. Op een gegeven moment ging
een groot aantal mannen vechten.
Vrouwen namen initiatieven om geld te verdienen, bijvoorbeeld brood bakken, thuis les
geven en andere vindingrijke manieren om
aan geld te komen. Vrouwen houden de boel
bij elkaar, zorgen dat het gezin draait. Er is
ook een verschuiving te zien in wat toegestaan is aan vrouwen. Zo was het in de de rij
staan voor benzine of water voor de oorlog
een taak van mannen. Nu zie je dat meisjes
dit ook doen. Vrouwen krijgen ook steeds
meer de rol van mediator, bijvoorbeeld tijdens tribale conflicten. Ze krijgen daar nu
ook erkenning voor. De maatschappij wordt
wat dat betreft flexibeler. Het is de vraag of
dat zo blijft.”
Annette Bool
1 Een Comra productie gemaakt door Sara’s team
en studenten.
https://www.youtube.com/watch?v=tZq9qXYZw1Q
2 www.mwantana.org

Sara Ishaq is filmmaakster. Ze heeft een
Jemenitische vader en een Schotse moeder,
is geboren in Schotland en opgegroeid
in Jemen. Op haar 17de ging ze terug naar
Schotland om Sociale Wetenschappen
te studeren en ze volgde vervolgens een
filmopleiding aan het Edinburgh College
of Art. Tijdens haar studie keerde ze in 2011
terug naar Jemen terwijl de opstand in
het land uitbrak. Ze produceerde daar een
veelgeprezen film ‘Karama Has No Walls’
(2012) over de zeer bloedige aanslag op
een vreedzame demonstratie in maart 2011
in Sana’a. De korte documentaire werd
bekend door de Oscar en BAFTA nominaties. In 2013 kwam de film ‘Mulberry House’
uit, die gaat over haar relatie met haar
Jemenitische familie tegen de achtergrond
van de revolutie in 2011. Een veel vertoonde film, die onder meer draaide op het
IDFA (Internationaal Documentaire Festival
Amsterdam).
Ze was mede-oprichter van het mediacollectief #SupportYemen en van Comra, dat
in 2015 startte als eerste filmtraining voor
zowel documentaire als fictie film in Yemen.
In 2017 was ze mede-oprichtster van Comra
Films, een in Yemen gevestigd productiehuis voor filmproductie en training, en
ze werd uitvoerend directeur van de Yemen
Art Base. Sara werkt nu aan de montage van
een documentaire over vrouwen in Jemen
en ontwikkelt haar eerste fictie-speelfilm.
Ze woont in Amsterdam.
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Lina Al-Hasany
over feminisme
in Jemen

Yemen Organization
for Women’s Policy (YOWP)
YOWP, de Jemenitische organisatie voor beleid op vrouwenzaken, is een in
Nederland gevestigde organisatie. YOWP komt op voor de belangen en rechten
van Jemenitische vrouwen.

H

et kernteam bestaat uit Jemenitische
vrouwen die samen met Nederlandse
vrouwen in 2017 een projectgroep
hebben opgericht. YOWP heeft zich onder de
bezielende leiding van haar voorvrouw, Rana
Noman, aangesloten bij het Nationaal Actieplan 1325 in Nederland.
Het hoofddoel van YOWP is om de positie
en de rechten van vrouwen in Jemen te ondersteunen en verder uit te bouwen. Op dit
moment is de organisatie in overleg met
grote Nederlandse hulporganisaties om de
positie van vrouwen als gelijke partners in
het vredesproces verder te bevorderen. Maar
ook om er voor te zorgen dat vrouwen meer
betrokken worden bij de toekomstige wederopbouw van Jemen. Op de langere termijn
moet dit leiden tot duurzame verbetering van
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de economische, sociale en politieke positie
van vrouwen in Jemen.
YOWP verzamelt recente en belangrijke informatie over de impact van de oorlog op
het dagelijks leven van mensen in de Jemenitische conflictgebieden. Bovendien maakt
YOWP nieuwe verbindingen tussen mensen,
door verschillende vrouwen en vrouwengroepen en andere organisaties met elkaar in
contact te brengen. De leden van YOWP onderhouden dagelijks contact met een breed
netwerk van vrouwen en vrouwenorganisaties in Jemen die zich sinds 2011 inzetten
voor democratie en eerlijke wetgeving.
Een van de projecten waaraan YOWP op dit
moment werkt is een onderzoek samen met
de vakgroep antropologie aan de Vrije Universiteit. De leden van YOWP verzamelen in-

formatie over het dagelijks leven van mensen in verschillende gebieden in Jemen, en
hoe zij in de oorlogssituatie samenwerken
en wederzijdse hulpverlening mogelijk
maken. Die informatie wordt verwerkt en
op basis daarvan kunnen aanbevelingen
worden gedaan. Bijvoorbeeld over de inzet
van vrouwen, waardoor effectievere en efficiëntere noodhulp kan worden opgezet.
Maar ook bijvoorbeeld advies over media
in Jemen, zodat de verhalen over wat er in
Jemen gebeurt, ook hun weg naar de internationale pers kunnen vinden.
YOWP heeft een eigen netwerk van organisaties waarmee regelmatig overleg is. Zo
wordt in Nederland samengewerkt met
o.a.: WO=MEN, Dutch Gender Platform,
Amnesty International, Oxfam, Care, en
het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Jemenitische partners, Co-Existence, Foundation for Rights and Development, SAM
for Human Rights and Freedom, Women
and Child en het Social Democratic Forum
bevinden zich deels in Jemen zelf, en deels
in veilige landen.
Rana Noman en Nadette de Visser

Als bijdrage aan het tijdschrift Gender
en Duurzame Vrede heeft YOWP aan
Lina Al-Hasany, voorzitter van de
Stichting voor Rechten en Vrijheid
in Jemen, gevraagd om te schrijven
over het belang van het feminisme
in Jemen. Vrouwen in Jemen hebben
al voor de resolutie 1325 van de
VN-Veiligheidsraad laten zien dat
ze sterk zijn in conflictpreventie en
in bemiddeling. De internationale
juridische onderbouwing daarvan op
basis van de resolutie legitimeert hun
werk en versterkt hun zelfvertrouwen.

I

n de oudheid kennen we al vrouwen die
in Jemen regeerden: koningin Balqis en
koningin Arwa. Verschillende studies
tonen ook aan dat de rol van vrouwen in
de stammen-samenleving belangrijk was.
In moeilijke tijden, zoals bij oorlog, nam
de zichtbaarheid van vrouwen toe en kwam
hun talent boven als ze de leiding kregen bij
afwezigheid van mannen.
In de moderne tijd namen vrouwen actief
deel aan de onafhankelijkheidsstrijd van
de People’s Democratic Republic of Yemen.
Dat is na de eenwording van Jemen bekend
als Zuid-Jemen. In Zuid-Jemen waren de
staat en de linkse beweging verbonden en
was de vrijheid van vrouwen en hun toegang tot werk niet beperkt, in tegenstelling
tot de situatie in de Jemenitische Arabische
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Republiek in het Noorden, die vanuit een tribale en gesloten samenleving gevormd was.
In het Zuiden waren vrouwen al vanaf 1970
rechter, plaatsvervangend minister, decaan,
televisie- en radiopresentator, eigenaar van
de krant en hoofdredacteur. In Aden vond
de eerste demonstratie van vrouwen tegen
huiselijk geweld op het Arabische schiereiland plaats in 1951. Zuid-Jemen was een van
de eerste landen die het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen
van discriminatie van vrouwen (CEDAW) in
mei 1984 ondertekende en ratificeerde. Na de
eenwording van Noord- en Zuid-Jemen in
1990 is de rol en de participatie van vrouwen
in politieke en sociale sectoren afgenomen.
Toch hebben Jemenitische vrouwen ook een
belangrijke rol gespeeld in de revolutie van
2011. Vrouwen sloten zich aan bij de protesten en mobiliseerden hun netwerken en religieuze groeperingen. Ondanks het tribale en
conservatieve karakter van de Jemenitische
wetgeving namen ook vrouwen uit het Noorden deel aan lokale en internationale bijeenkomsten. Vanuit hun positie bij het lokale
bestuur van verschillende steden deden ze
wetsvoorstellen in overeenstemming met de

internationale verdragen over mensenrechten
en vrouwenrechten die Jemen getekend had.
Voorbeelden daarvan zijn verschillende
wetsvoorstellen: wet 66, artikel 8, lid 4: geen
enkele politieke partij of organisatie mag leden discrimineren op basis van hun geslacht;
artikel 41: iedere burger heeft het recht om
deel te nemen aan het politieke, economische, sociale en culturele leven, en heeft vrijheid van meningsuiting; artikel 43: vrouwen
hebben kiesrecht en kunnen zich kandidaat
stellen bij verkiezingen.

‘Vrouwen in Jemen hebben al
voordat de resolutie 1325 van de
VN-Veiligheidsraad er was laten
zien dat ze sterk zijn in conflictpreventie en in bemiddeling’
Toen de Golfstaten op 3 april 2011, als reactie op protesten van jongeren en vrouwen,
besloten dat er een machtswisseling nodig
was, werd er een quotum opgelegd van minstens 30% vrouwen in de comités en als vertegenwoordigers van politieke partijen en
groeperingen. De politieke partijen kwamen
aan dit quotum niet toe en vrouwenzaken
werden daar als secundaire agendapunten
behandeld. Maar door het uitvoerend comité
werden vrouwen wel opgeroepen om mee te
werken in de subcommissies die tot overeenstemming moesten komen over een nieuwe
grondwet en de gewenste regeringsvorm. En
voor de eindredactie van het voorstel voor
een nieuwe grondwet waren van de 17 leden
4 vrouw. Een van hen werd gekozen als vicevoorzitter. Bij latere vredesonderhandelingen
in Genève en Koeweit namen helaas slechts
twee vrouwen deel aan de regeringsdelegatie.”
Lina Al-Hasany
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Zwarte vrijdag
VS: 8 miljard dollar aan spullen
Jemen: 80.000 kinderen omgekomen
Nederland: 80 demonstranten

M

ijn mailbox liep vol met Black Friday
verleidingen om zoveel mogelijk te
kopen. Een rage overgewaaid uit
Amerika. Los van het ritueel wat er aan vooraf
gaat, Thanksgiving. Dankszeggingsdag is
een nationale feestdag waarop dank wordt
gezegd voor de oogst en voor allerlei andere
goede dingen. Het wordt gevierd met de hele
familie. Een prachtig ritueel om samen stil te
staan en dankbaar te zijn voor wat we hebben. In Nederland (nog) niet erg doorgedrongen, maar daarentegen de dag die erna komt,
Black Friday, juist wel. Deze dag is de dag om
alvast te beginnen met de kerstaankopen.
Black Friday duurt het hele weekend tot en
met Cyber Monday, een dag met extreme online kortingen. In Amerika is het gewoon dat
er rijen voor de deur staan voor de koopjes
die vrijdag, zaterdag en zondag worden aangeboden. Maar ook dit jaar stonden er lange
rijen bij outletcenter Batavia Stad in Lelystad.
Maandag 26 november is er in de VS voor
bijna 8 miljard dollar aan spullen gekocht: de
drukste Cyber Monday ooit.
In Nederland zijn de verleidelijke aanbiedingen helaas bekender dan Thanksgiving.
En terwijl er op zondag in Den Haag mensen
op zoek gingen naar al die koopjes online en
in de winkelstraten, protesteerden een paar
straten verderop slechts 80 mensen tegen
de oorlog in Jemen, waar 80.000 kinderen
omkomen van de honger. Dat het een zwart
weekend is heeft voor mij vooral te maken
met dit leed en niet met het uitgeven van ons

geld aan nog meer spullen. Mijn nichtje Merel
(18) schreef dit zo duidelijk op facebook:
“De populariteit van Black Friday laat zien hoe
onbewust de samenleving is en hoe de industrie
macht over ons heeft. Massaconsumptie en
-productie leiden tot vervuiling, ziekte en zelfs de
dood. Denk maar aan al die mensen die vervuild
water moeten drinken omdat jij zo nodig 6 paar
schoenen, 4 jassen, 20 shirts per jaar moet hebben. Je wordt niet gelukkiger met meer spullen.
Dus probeer aub zo veel mogelijk fast fashion te
vermijden en koop alleen goed materiaal wat je
ook echt nodig hebt.”
Dus mijn foto is zwart. Echter met een klein
lichtje van hoop.
En dat lichtje begint met meisjes zoals Merel
die anders tegen de wereld aankijken.
Caro Bonink
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De vijf vragen aan Tawakkol Karman

Een recent overleg in 2018

Tawakkol Karman is oprichter en voorzitter van Women Journalists Without Chains.
In 2011 ontving ze de Nobelprijs voor de Vrede, waarmee zij de eerste Jemeniet,
eerste Arabische vrouw en tweede moslima werd die de prijs kreeg, als erkenning voor
haar werk om de rechten van vrouwen en hun deelname aan vredesopbouw in Jemen
te bevorderen.
Hoe dragen Jemenitische vrouwen bij
aan vrede en veiligheid binnen hun eigen
gemeenschappen en in de samenleving?
Jemenitische vrouwen, net als vrouwen in de
landen van de Arabische Lente, eisen vrede.
In 2011 gingen Jemenitische vrouwen de
straat op om te demonstreren tegen president
Ali Abdullah Saleh. We leidden een grote
vreedzame revolutie. We eisten dat vrouwen
zouden worden opgenomen in de 20132014 National Dialogue Conference, en dat
zij belangrijke rollen en verantwoordelijkheden zouden dragen. Vrouwen hielpen bij
het schrijven van een concept grondwet, die
vrede, rechtsstaat en democratie garandeerde
– want als je duurzame vrede nastreeft, heb

je ontwikkeling, een rechtsstaat en democratie nodig. Nu worden we geconfronteerd met
een coup, geleid door Houthi milities en Iran,
en een oorlog die gevoerd wordt door Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Ondanks dit alles gaan de vrouwen van
Jemen nog steeds door met hun vreedzame
strijd, behouden hun waarden en normen, en
creëren vrede door onderhandelingen tussen
de partijen.

FOTO’S: BRON WILPF

Vrouwen zijn duidelijk ondervertegenwoordigd in vredesactiviteiten in Jemen
en over de gehele wereld. Waarom is het
belangrijk dat vrouwen betrokken zijn bij
vredesopbouw?
Vrouwen zouden onderdeel moeten zijn van
vredesopbouw omdat zij de mogelijkheid
hebben om verandering te creëren. Als ik
spreek over vredesopbouw bedoel ik niet alleen onderhandelingen, want vredesopbouw
is meer dan dat. Vrouwen moeten ook hoge
beslissende posten innemen op het terrein
van politiek, economie en media. Dit zal er
voor zorgen dat vrouwen een effectieve rol
spelen in de vredesopbouw en dat zij en hun
werk worden gezien.
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Vrouwen in Jemen werken hard om vrede
te bevorderen, maar zij moeten belangrijke
barrières overwinnen om deel te kunnen
nemen aan het vredesproces. Wat kunt u
vertellen over deze barrières?
Eén uitdaging is dat de politieke partijen niet
willen dat vrouwen en jongeren een echte,
effectieve rol spelen in het proces. Wanneer
we spreken over vrouwen, moeten we ook
spreken over de jeugd, omdat beide groepen
worden gemarginaliseerd en beide de mogelijkheid hebben om verandering te bewerkstelligen. De partijen willen vrouwen alleen
voor de show laten deelnemen aan het vredesproces. Maar ik roep elke vrouw die deel
wil nemen aan de vredesopbouw, met name
aan onderhandelingen en dialoog, op om een
rol in de marge af te wijzen.

Waarom is de verbetering van de status van
vrouwen zo belangrijk voor de toekomst
van Jemen?
Het bevorderen van de status van de vrouw is
zeer belangrijk – niet alleen in Jemen, maar
over de hele wereld. Iedereen betaalt de prijs
als vrouwen worden gemarginaliseerd. Vrouwen uit ontwikkelings- en ontwikkelde landen vechten voor hun rechten. Zelfs vrouwen
in Amerika moeten nog vechten voor hun
rechten. In Jemen en in andere ontwikkelingslanden en niet-democratische landen, is
de strijd nog moeilijker en cruciaal. We moeten vrouwen sterker maken omdat daardoor
de samenleving sterker wordt.
U heeft drie kinderen, waaronder twee
meisjes. Welke hoop heeft u voor uw
dochters en voor de toekomst van Jemen?
Mijn droom voor mijn dochters, en voor alle
Jemenitische kinderen en kinderen over de
gehele wereld, is dat zij kunnen leven zonder dictaturen, corruptie, racisme en haat –
in landen met goed bestuur, dat toegang tot
onderwijs en gezondheidszorg waarborgt. Ik
geloof dat dat op een dag zal gebeuren. We
zien het nu al: mensen over de hele wereld
demonstreren tegen onrechtvaardigheid,
haat, wapens, en de meesten zijn jongeren.
Dat geeft mij hoop en geloof in een grootse
toekomst.
Blog Post door Meighan Stone, 25 april 2018
Vertaling: Anjo Kerkhofs

Dit artikel is tot stand gekomen via WILPF (Women’s
International League for Peace and Freedom) die in
2017 een workshop organiseerden met Saferworld met
Jemenitische organisaties die aan gender en vrouwenrechten werken. Het originele interview is terug te lezen
op: https://reliefweb.int/report/yemen/five-questionsyemen-peace-process
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Jongeren in Jemen
Er is in dit nummer veel aandacht voor de situatie van de vrouwen in Jemen.
Maar we mogen niet vergeten dat ook jongeren een belangrijke rol hebben gespeeld
in de beweging voor vernieuwing en democratisering in Jemen.

H

oewel veel van deze activisten nu
monddood gemaakt zijn, gedood of
gevlucht, is hun boodschap en inzet
essentieel voor de toekomst van hun land.
Juist zij waren ten tijde van de Arabische lente initiatiefnemers van protesten. En ze hadden een heel ander perspectief voor ogen dan
de huidige situatie.
Hieronder een deel van het verslag van
Razaq Azazi, een Jeminitische student die
nu als journalist verbonden is aan de Human
Rights Monitor van de mensenrechtenbeweging in Koeweit.

De jonge activisten
worden doelwit
In 1990 had Jemen na de eenwording aan de
vooravond gestaan van een democratische
overgang, maar dat bleek toen een uitdaging
die niet kon worden waargemaakt. Het was
dan ook te verwachten dat studenten in Jemen nauw verbonden raakten met de protesten die begin 2011 in een aantal Arabische
landen plaatsvonden.
De Universiteit van Sana’a was de eerste Jemenitische universiteit, opgericht in 1979 in
Noord-Jemen, dus vóór de eenwording met
Zuid-Jemen. Voorafgaand aan de protesten
van 2011 waren er op deze Universiteit al
onrechtmatigheden naar studenten toe, zoals
beschuldigingen tegen studentjournalisten
dat ze door hun teksten het imago van de
Universiteit schaadden. Toen in Augustus
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2011 de faculteit besloot om mij (Abdul Razzaq el Azzazi) te schorsen toen ik op het punt
stond mijn afstudeerscriptie in de vorm van
een krant in te dienen, kwamen er protesten
tegen het college. De studenten die protesteerden werden geconfronteerd met bedreigingen en fysieke aanvallen. Dat leidde weer
tot meer protesten. In Tunesië waren in januari dat jaar al studentenprotesten uitgebroken. Daardoor geïnspireerd gingen studenten
solidariteitsdemonstraties en marsen in de
straten van Sana’a organiseren, en spreidde
de beweging zich uit naar andere provincies
en gemeentes.
Er werden uitnodigingen op Facebook rondgestuurd en ook activisten van het maatschappelijk middenveld sloten zich aan. Dag

na dag steeg het aantal mensen. Met soms
zeer gewelddadige tegenreactie van het
regime. In Taiz kwam het tot vergelijkbare protesten. Taiz is een van de dichtst
bevolkte steden, waar veel Jemenitische
intellectuelen, mediaprofessionals en maatschappelijke activisten wonen en het wordt
beschouwd als de meest ontwikkelde provincie van het land. Er werd een ‘arena van
de jeugd’ ingericht, een soort sit-in, om de
eis dat de nieuwe grondweg gelijke rechten
voor iedereen zou garanderen zichtbaar te
ondersteunen. De protesterende studenten
en jongeren weigerden deze ‘arena van de
jeugd’ te verlaten totdat de doelstellingen
van hun protesten bereikt zouden zijn.
De droom van jonge mensen in 2011 was
dat ze zouden bijdragen aan de democratische veranderingen in Jemen en in de Arabische regio. Maar het pakte catastrofaal
uit. Er ontstond een kloof tussen politieke
groeperingen en de acties op straat. De
deelname van politieke partijen en groeperingen in het proces van Nationale Dialoog
leek succesvol: er kwam een gezamenlijk
wetsvoorstel voor een nieuwe grondwet.
Maar de jeugd werd niet beloond; hun eisen werden genegeerd en ze werden steeds
meer gemarginaliseerd. De coup maakte
een einde aan het overleg en aan het wettelijk gezag. Militaire acties maakten ieder
protest onmogelijk.
De meeste jongeren die hebben bijgedragen aan de protesten van 2011 waren hun
leven niet zeker, tenzij ze collaboreerden.
Hun leven is ondersteboven gekeerd, wie
kon moest het land uit vluchten, en anderen zijn gedood of gevangen gezet. Onder
de vluchtelingen is een groep die contact
met elkaar houdt via sociale media. Een democratisch Jemen is nog steeds hun droom.
Annette Bool

Fietsen in Jemen

S

inds de burgeroorlog in Jemen overging in een geopolitiek conflict, komt
er weinig nieuws uit het land en beelden van het dagelijks leven zijn schaars.
Bushra Al Fusail is een jonge fotograaf, die
in Sana’a, de hoofdstad van Jemen, woonde
toen de stad onder vuur kwam te liggen.
Zij kwam in actie. Omdat autorijden heel
duur was geworden, gebruikten mannen
vaak fietsen als vervoermiddel. Bushra’s
idee voor de vrouwen van Jemen was: Laat
ons ook gaan fietsen! Gebruikmakend van
Facebook nodigde ze tachtig vrouwen uit
voor een fietsles, gevolgd door een tocht
door de straten van de hoofdstad.
Bushra nam foto’s en filmde het evenement.
Het filmpje postte ze op Facebook onder de
noemer Bike4Yemen. Deze korte momenten van vrijheid zorgden voor tumult in het
land. Bike4Yemen werd al snel een politieke kwestie en deelnemers werden bang dat
hun identiteit bekend zou worden. Nieuws
over het initiatief verspreidde zich over de
gehele wereld, solidariteit werd getoond
van New York tot Caïro, van Australië tot
Parijs, in de vorm van fietstochten.
In de video zegt Bushra: het beste moment
om de heersende cultuur te veranderen is
ten tijde van oorlog.
Elma Doeleman

De video is te zien op: https://decorrespondent.nl/
2964/mini-docu-hoe-de-fiets-de-jemenitische-vrouwbevrijdt/638756016756-c78cc560.
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Open brief aan prinses Reema

studenten en docenten en het opstellen van
het leerplan. Ook belangrijk was de ontwikkeling van de organisatiecultuur, een systeem
van waarden en normen waar iedereen zich
in zou kunnen vinden. Ons doel was ook om
het leiderschap van de Saudi medewerkers te
versterken, met het oog op de duurzaamheid
van de scholen. Onze leiderschapsmethode
werd POFS, dat betekent proactief en observerend duurzaam voortgang boeken. Dat
bleek heel snel aan te slaan en was een groot
succes als alternatief voor autocratisch leiderschap dat meer conflictueus, autoritair, wantrouwend en afstandelijk van aard is.
Hooggeachte Prinses Reema, daarmee kom
ik op het punt waarover ik u wil spreken. De
huidige oorlog in Jemen kan gezien worden
als het resultaat van een falend model van autocratisch leiderschap. Mannen willen elkaar
steeds de baas zijn en hun eigen grondgebied

Ik ben Carin Vijfhuizen. Ik heb jarenlang in Saudi-Arabië gewerkt, en ook in Jemen.
Naar aanleiding van de oorlog in Jemen doe ik een beroep op prinses Reema van
Saudi-Arabië die aangewezen is door kroonprins Mohammed bin Salman om
veranderingen op het gebied van gender vorm te geven. Als u als lezer deze oproep
aan de prinses ondersteunt, hoor ik het graag via vredactie@gmail.com en zal ik
ervoor zorgen dat het bericht wordt afgeleverd.
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nen die geen familie van elkaar zijn mogen
elkaar niet ontmoeten. Dat is ‘haram’ en ook
strafbaar. Huwelijken worden door families
geregeld en niet door verliefde individuen.
In het kader van het versterken van technisch onderwijs in uw land, werden er hele
nieuwe technische internationale scholen
gebouwd, ook voor vrouwen. Toen we aankwamen, half 2014, waren de bouwvakkers
nog aan het werk en werkte de airco nog
niet. Omdat bouwvakkers mannen zijn en
de studentes vrouwen, moest de opening van
de school worden uitgesteld. Ze mogen immers niet samen in één gebouw zijn. We gingen alvast aan de slag met het rekruteren van

Een vredesgroet,
Carin Vijfhuizen
1 Vijfhuizen, C en Tautan, C (2019) “We want to be great”.
Bridging social actor worlds while developing a female
college in Saudi Arabia.

FOTO: CARIN VIJFHUIZEN
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ooggeachte Prinses Reema.
Moge deze brief u in goede gezondheid aantreffen.
Misschien kent u mij nog niet, maar ik was
van half 2014 tot en met 2016 rector van
een internationale technische school voor
vrouwen in uw land. Samen met een collega
heb ik daar een boek over geschreven1. Het
boek gaat over leiderschap, institutionele samenwerking en capaciteitsversterking van
vrouwen in uw land. Het is het enige land
ter wereld waar gendersegregatie wettelijk is
vastgelegd. Dat wil zeggen: waar de werelden
van mannen en vrouwen in het publieke leven gescheiden zijn.
Ik weet dat u veel doet om veranderingen
in gendersegregatie tot stand te brengen.
Vrouwen mogen nu in een voetbalstadion de
wedstrijd bijwonen en sinds juni 2018 mogen
ze ook autorijden. De gescheiden werelden
van mannen en vrouwen zijn erg zichtbaar,
bijvoorbeeld in de kleding: vrouwen kleden
zich in het zwart en mannen in het wit. Vrouwen en mannen hebben ook aparte ingangen
in restaurants. Wij mochten als vrouwen niet
deze mannenruimtes betreden. De mannen
mochten wel de vrouwenruimtes in om samen met hun gezin te eten. De Mutawaah
(zedenpolitie) houdt de genderscheiding
nauwlettend in de gaten: is de kleding correct en wie ontmoet wie? Vrouwen en man-

opeisen. Er is vrouwelijk leiderschap nodig.
De wereld heeft u als vrouw en Prinses nodig. Neem alstublieft het initiatief en doe mee
aan de vredesonderhandelingen. Vrouwen in
Saudi-Arabië en in Jemen kunnen onder uw
leiding samenwerken om die nieuwe leiderschapscultuur in de praktijk te brengen. Het
gaat om het proces van bruggenbouwen op
alle niveaus, waarin compassie, compromis
en creativiteit de leidende waarden zijn. Er
moet zoveel gebeuren om vrede te bereiken
en om Jemen weer op te bouwen. Wij vragen
om uw leiderschap.
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Brieven uit Jemen

hebben hun kracht en eensgezindheid daarvoor duidelijk laten zien tijdens het proces
van de Nationale Dialoog in 20151. De concepttekst voor de nieuwe grondwet die in dat
proces overeengekomen is kan dan ook een
beslissende rol spelen in vredesonderhandelingen.
De brief eindigt met een aantal concrete aanbevelingen aan de Veiligheidsraad, waar alle
vrouwen van haar netwerk achter staan:

Rana komt opgewonden de redactievergadering binnenstormen: “Ik heb zojuist
de open brief van Rasha Jarhum aan de Veiligheidsraad gekregen via facebook!”,
roept ze. Rana heeft in Nederland YOWP opgericht en is voortdurend in contact met
groeperingen in Jemen die zich inzetten voor de vrede.

W

ij wisten al dat vrouwen ook in
oorlogssituaties in hun eigen dorp
actief blijven met het vreedzaam
oplossen van conflicten over water, land, familie, enz. Maar we zien ook dat er gaandeweg in Jemen een brede beweging ontstaat
van vrouwen vanuit verschillende achtergronden, die samen alles op alles zetten om
de oorlog te stoppen. Eén van de dingen die
ze doen is brieven schrijven om de wereld te
laten weten dat ze het met elkaar eens zijn
over hoe het verder moet met Jemen. Ze weten wat er moet gebeuren, en dus vragen ze
iedereen die iets te zeggen heeft om naar hen
te luisteren.
Okay, Rana. Dit soort brieven zijn dus belangrijk, ook voor onze lezers.We willen ze
graag publiceren, al moeten we ze samenvatten.

Brief aan de VN Veiligheidsraad:
punten waar vrouwen het over eens
zijn

Namens 250 vooraanstaande Jemenitische
vrouwen en vrouwenorganisaties schreef
Rasha Jarhum een brief aan de VN Veiligheidsraad, die op 16 november 2018 verstuurd werd. Rasha Jarhum is de internationale woordvoerder van het Women Solidarity
network. Om met al deze vrouwen te kunnen
overleggen heeft Women Solidarity steun gekregen van de Canadese organisatie “Peace
Track Initiative” en van de WILPF.
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In de brief beschrijft ze hoe de oorlog vele
gezinnen tot wanhoop brengt. Het geweld
komt zowel van de regering in ballingschap
met de coalitie rond Saoedi-Arabië die haar
steunt, als van de Houthi milities. Beide
partijen schenden alle humanitaire regels
van het internationaal afgesproken oorlogsrecht, om nog maar niet te spreken van het
geweld van allerlei kleinere ideologische of
belangengroepen die indirect bij het conflict
betrokken zijn en zich helemaal niet aan internationale verdragen binden. De Houthi’s
gebruiken ook (internationaal verboden)
landmijnen, waardoor hulpgoederen niet
over de weg vervoerd kunnen worden. Door
al dit geweld groeien zoveel kinderen op in
onzekerheid, angst en honger, dat de hele
toekomstige generatie daar nog lang last van
zal houden.
Vervolgens vraagt ze aandacht voor de gevolgen van de oorlog voor vrouwen. Het geweld
tegen vrouwen is gedurende de eerste maanden van de oorlog met 70% toegenomen. Ook
het aantal kindhuwelijken nam toe met 66%.
Vrouwen in en rond de belegerde stad Taiz,
die geen vervoer hebben, worden onderweg
geregeld aangerand. Vrouwelijke studentes
worden vervolgd door zeden-controleurs die
hen arresteren en met geweld en dreigingen
dwingen te stoppen met activisme. Pogingen om deze mensenrechtenverdedigers te
beschermen door ze in een ander land op
te vangen als politieke vluchtelingen lukken
maar zelden.

Vrouwen hebben daarom belang bij vrede.
Rasha beschrijft de inspanningen van de leden van het Women’s Solidarity Network, om
conflicten rond water en land op te lossen
door bemiddeling; en om scholen te evacueren uit gebieden waar gebombardeerd en
gevochten wordt. Leden zetten zich in tegen
het rekruteren van kindsoldaten door milities. Ze gaan naar de slagvelden om gewonde
slachtoffers op te halen en te redden. Deze
groepering pleit dan ook voor humanitaire
corridors voor voedsel en medische hulp. De
Vereniging van Moeders van ontvoerde zonen houdt regelmatig demonstraties om vrijlating van hun kinderen te eisen, waardoor
onlangs 336 jongens vrij gekomen zijn.
Dan schrijft ze: “Vrouwen worden nog steeds
weggehouden van de vredesonderhandelingen. We schrijven dit toe aan de patriarchale
filosofie van vredesbemiddeling, die gewapend
geweld beloont door aan de onderhandelingstafel voorrang te geven aan de wapendragers.”
Vrouwen behoren niet tot de wapendragers,
maar juist daarom willen ze aan de onderhandelingstafel, namelijk om aan te sturen op
inhoudelijke overeenkomsten over rechten
en plichten die een natie kunnen binden. Ze

Ten eerste: VEILIGHEID.
Dat wil zeggen: een onmiddellijk staakt het
vuren, en herstel van instellingen die dat
kunnen handhaven. Ontwapening van onwettige gewapende bendes, militaire kampen
en wapendepots. Herstel van het gemeentelijk gezag. Een ban op het gebruik van landmijnen door de Houthi’s, met de plicht om de
locatie van landmijnen vrij te geven. Oproep
tot een volledig wapenembargo. Verbod op
het rekruteren van kindsoldaten en demobilisatie van minderjarige strijders. Vrijlating
van gevangenen zonder proces en stoppen
van executies van gevangenen. Zorgen voor
vredeshandhavingsteams uit neutrale landen.
Ten tweede: OVERLEG over VREDE.
Breng het politieke proces weer op gang. Dat
wil zeggen, zorg voor gelijke deelname van
verschillende partijen – voorkom dat hoge
reiskosten het onmogelijk maken om mee
te praten. Gebruik de documenten van het
Nationale Dialoog Proces. Zorg voor een gezamenlijk fonds voor de wederopbouw van
heel Jemen, waar de Arabische coalitie en
haar bondgenoten aan bijdragen. Respecteer
rechten van minderheden, zoals de Baha’i en
zuidelijke bewoners. Zorg dat de noodhulp er
is voor mannen en vrouwen en dat deze ook
aangestuurd wordt door vrouwen in het land.
Tref voorbereidingen om verantwoordelijken
voor oorlogsmisdaden te berechten.
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Ten derde: GENDER en MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD
Werk samen met maatschappelijke organisaties in het algemeen en vrouwenorganisaties in het bijzonder om een vreedzame en
rechtvaardige samenleving stap voor stap op
te bouwen. In Jemen zijn vrouwendiscriminatie en geweld tegen vrouwen een belangrijk struikelblok voor vrede en ontwikkeling.
Rapporteer daarover aan de VN commissie
op dit gebied, CEDAW. Volg de Agenda voor
Vrouwen, Vrede en Veiligheid zoals opgesteld door de VN Veiligheidsraad in Resolutie 1325. Zorg voor minimaal 30% vrouwen
in alle overlegorganen. Geef mandaat aan
een vrouwendelegatie aan de onderhandelingstafel. Besteedt aandacht aan de situatie
van vrouwen in rurale gebieden. Steun en
bescherm vrouwelijke mensenrechtenverdedigers en vrouwelijke vredesactivisten en
bemiddelaars.2

Brief aan de Speciaal Gezant
van de VN voor Jemen,
hoe je vrouwen in kunt zetten

De VN heeft een nieuwe gezant benoemd voor
Jemen, Martin Griffiths. Bij zijn installatie in
maart dit jaar kreeg hij een brief die ondertekend is door 146 prominente vrouwen en vrouwenorganisaties, zowel uit Jemen als uit de regio en de hele wereld. Dit is wat ze aan Griffith
vragen om op de agenda voorop te zetten:
1. Stopzetting van militair geweld, openen
van veilige wegen voor vervoer van voedsel
en humanitaire hulp, opheffen van het embargo op luchthavens, ook voor commerciële
vluchten.
2. Beëindiging van de belegering van Taiz.
3. Hervatting van politieke onderhandelingen over de grondwet en de regeringsvorm.
4. Continuïteit van onderwijs en gezondheidszorg garanderen en bevroren ambtena42

ondertekenaars van een brief aan Nederland.
Het zijn lokale NGO’s in Jemen die officieel
zijn geregistreerd bij het Ministerie van Sociale
Zaken en Arbeid. Ze hebben een consortium
gevormd om fondsen te kunnen werven voor
geïntegreerde activiteiten op grotere schaal dan
wat ze nu al doen.

rensalarissen uitbetalen.
5. Vrijlaten van politieke gevangenen.
6. Stoppen van rekrutering van kindsoldaten.
7. Herstel van de rechtsgang en voorbereiding van berechting van oorlogsmisdaden.
Verder vragen ze aan Griffiths om deelname
van vrouwen aan het vredesoverleg actief te
bevorderen. Ze geven ook concreet aan hoe
hij dat kan doen:
n Bij alle voorstellen rekening houden met
het effect voor mannen en voor vrouwen.
n Regelmatig overleggen met vrouwelijke
leiders en met vrouwenorganisaties.
n
Zorgen voor vertegenwoordiging van
vrouwen in vredesbesprekingen en in comités die deelonderwerpen regelen zoals deescalatie, ontwapening, schadeloosstellingen
en wederopbouw.
n Vrouwelijke vertegenwoordigers en mensenrechtenverdedigers beschermen.
n Aandacht schenken aan de belangen van
vrouwen in het Zuiden en in rurale gebieden.

Brief aan de Nederlandse ambassade,
opleidingen voor journalisten en
vredesactisten

Pulse for Development and Peace, Media,
Taaioch Foundation for Rights and Development and het Social Democratic Forum zijn

Geachte Ambassadeur,
Ons consortium laat deze brief persoonlijk
bij u bezorgen via Rana Noman, de oprichter
van onze partner YOWP (Jemenitische organisatie voor vrouwenbeleid). Als ons werk
u aanspreekt zal het consortium graag een
meer gedetailleerd voorstel indienen.
We willen ons richten op de volgende thema’s:
1. Vrouwen en conflictoplossing
2. Mediabeleid en vrouwen
3. Jongeren voor Vrede
Ons consortium gebruikt Resolutie 1325 van
de VN-Veiligheidsraad over vrouwen, vrede
en veiligheid, om de actieve rol van vrouwen
in vredesopbouw te stimuleren.. Met ‘vredes-

opbouw’ bedoelen we het langetermijnproces
van capaciteitsopbouw en versterking van instellingen en cultuur in de samenleving om
conflicten op een geweldloze manier te beheren en op te lossen.
De bedoeling is om een selectie van lokale
vrouwen in bepaalde leefgemeenschappen in
staat te stellen om vrouwen in hun gemeenschap te betrekken bij het identificeren van
sociale conflicten en om ze in staat te stellen
om via dialoog en bemiddeling oplossingen
te vinden met de mensen in die gemeenschap
en daarmee vrede op te bouwen.
Daarnaast is het belangrijk om vrouwelijke
journalisten op te leiden om vrouwen te promoten als vredesactivisten. Zo kunnen media
bemiddelingsgesprekken laten zien en succesvolle initiatieven bekendmaken. We willen
ook onderzoek doen naar de manier waarop
de Jemenistische media omgaan met vrouwendiscriminatie. Op basis daarvan zullen
we een campagne starten om te benadrukken wat de gevolgen zijn voor vrouwen van
gewapende conflicten. En waarom de achterstelling van vrouwen een blokkade is voor het
bevorderen van vrede, terwijl participatie van
vrouwen juist vrede mogelijk maakt.
Ook vinden we het belangrijk om jeugd op
te leiden zodat ze in staat zijn om conflicten
zonder geweld en met samenwerking op te
lossen in de leefgemeenschappen. Daarmee
leren ze constructieve dialogen voeren en
vertrouwen op elkaar.
Graag zien we uw antwoord tegemoet.

Brief aan de Nederlandse regering,
steun jonge mensenrechtenverdedigers

SAM, Organization for Rights and Freedom,
is een non-profitorganisatie. Samen met Homeland Hope and Yemeni Youth Coalition for
Peace richten ze zich in een brief aan de Nederlandse regering in juni 2018. Ze schrijven:
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Tien jaar en ontsnapt aan een huwelijk

moedigen om als leiders van hun gemeenschappen op te treden. Om die reden vragen
we u om ons ook te ondersteunen om met
jeugd-vertegenwoordigers uit alle toezichthoudende landen en de lidstaten van de Veiligheidsraad te bereiken, dat zij in Jemen de
voortdurende schending van mensenrechten
een halt toe kunnen roepen. We werken samen met de Nederlandse groep Yemen Organisation for Women’s Policies.

Een YouTube filmpje met twee
kindbruiden uit Jemen1.
Een ervan heet Nujooj Ali. Ze werd
uitgehuwelijkt, 9 of 10 jaar oud.

Z

Joke Oranje en Rana Noman
1 De rol van vrouwen in het proces van Nationale
Dialoog zoals dat in 2015 plaatsvond is elders in dit blad
beschreven.
2 Als je wilt reageren, zie https://www.facebook.com/
WomenSolidarityYe/ De volledige tekst kun je vinden op:
https://yemenwomenvoices.wordpress.com/?fbclid=IwAR2vQ1PTwFYqaWXlW79cQO7wx07qc7PoLbK1BerflKoupk4nEX3v6F0LF34

MURAD SUBAY

Ons doel is vrede in Jemen naderbij te brengen door samen te werken met prominente
vrouwen en jonge leiders in het land. We
willen aandacht vragen voor de sociaal en
economisch kansarme groepen in Jemen
die gelijke rechten verdienen. Het creëren
van kansen voor jonge burgers om samen te
werken aan de ontwikkeling van hun eigen
woongemeenschappen is een belangrijke
richting voor ons werk. In resolutie 2250
van de VN Veiligheidsraad worden lidstaten
opgeroepen om de participatie van jongeren
aan beleid en besluitvorming te bevorderen.
De massale rekrutering van kinderen om
mee te vechten met verschillende milities,
vooral AQAPA en de Houthi groepen is voor
ons een zeer ernstige zaak.
We willen een actieplan ontwikkelen om het
idee van co-existentie in de samenleving te
versterken en om oorlogsslachtoffers aan te
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e ontsnapte uit het huwelijk. In 2010 werd
ze beroemd door een boek over haar leven. Ze verdiende er geld mee. Werd heldin van een Amerikaans tijdschrift. Ze wilde na
haar scheiding op 10-jarige leeftijd naar school.
Het is niet duidelijk hoe het verder met haar is
gegaan. Is ze op haar 14de weer getrouwd? Zonder haar school af te maken?
In omfloerste bewoordingen vertelt Nujooj Ali
over de verkrachtingen die ze moest ondergaan
door een veel oudere man. De vader vertelt dat
hij zijn dochter verhandelt vanwege geldproblemen. Een legitieme verontschuldiging, zo wil hij
maar zeggen. De moeder is het er mee eens. Een
mond minder om te voeden.
De opmerkingen van een groep traditionele
mannen in de film maken de realiteit duidelijk.
“Niemand kan beperken wat god heeft toegestaan.
Waarom is dit huwelijk met een meisje een probleem?
Waarom niet je druk maken over andere problemen?”
Nujooj Ali mag dan wel een model zijn voor veel
jonge meisjes, maar hoe zit het met de feiten? Ik
ga ernaar op zoek.
De minimumleeftijd van 15 jaar voor het huwelijk
werd in Jemen in 1999 geschrapt uit de wetboeken. Tien jaar later werd het wetsvoorstel om de
leeftijd van 17 te introduceren verworpen. . Er ligt
een recenter voorstel om de leeftijd op 18 jaar
vast te stellen. Op dit moment is er geen duidelijk
huwbare leeftijd omschreven, is de toestemming
van een voogd rechtsgeldig en is seks toegestaan zodra het meisje de puberteit bereikt.

Volgens een UNICEF-onderzoek van september
2016 was het vroege huwelijk in zes deelstaten
in Jemen wijdverspreid. Tot 72,5 procent van de
vrouwelijke respondenten zei dat ze vóór de
leeftijd van 18 jaar getrouwd waren en ongeveer
44,5 procent onder de leeftijd van 15. Kindhuwelijken komen vaak voor in deelstaten waar grote
aantallen ontheemden wonen.
Kindhuwelijken ontnemen meisjes onderwijs
en kansen op ontwikkeling, en verhogen het risico op huiselijk en seksueel geweld. Ze brengen
soms ook het leven van meisjes in gevaar door
vroege zwangerschappen of complicaties bij
verkrachtingsletsels. Bruidsschatbetalingen zijn
een extra stimulans voor arme ouders om dochters vroeg uit te huwelijken. In de oorlog is het
aantal kindhuwelijken gestegen.
De film sluit af met Nujooj Ali, die zegt nu eerst
naar school te willen gaan. Het verhogen van
de huwbare leeftijd en recht op onderwijs gaan
hand in hand.
Annette Bool
1 https://www.youtube.com/watch?v=HmP66xGpjGo
n UNICEF: Falling through the cracks.
https://www.unicef.org/yemen/resources_11785.html
n Human Rights Watch: https://www.hrw.org/
news/2014/04/27/yemen-end-child-marriage
n Amnesty International 2017-2018 :
https://www.amnesty.org/en/countries/middle-eastand-north-africa/yemen/report-yemen
00
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Wapenexport naar Saoedi-Arabië
blijft doorgaan
De oorlog in Jemen blijft doorgaan, zolang de stroom wapens naar Saoedi-Arabië
niet ophoudt. Dat land steunt in buurland Jemen met hulp van coalitiepartners
(met name de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte) de Soennitische regering die
wordt uitgedaagd door overwegend Shi’itische Houthi’s.

D

e wapens voor de oorlog komen
voornamelijk uit de Verenigde Staten en Europa, die maar al te graag
zaken doen met de rijke Saoedi’s. Het land
is de grootste wapenimporteur van de wereld. Terwijl al sinds het begin van de oorlog
een internationaal wapenembargo tegen de
Houthi’s van kracht is, blijven westerse landen op grote schaal wapens leveren aan de
Saoedische coalitie. De Verenigde Staten, die
ook militaire steun verlenen, lopen hierin
voorop, gevolgd door Europa. Uit recente cijfers blijkt dat in 2017 voor ongeveer 4 miljard
euro aan Europese wapens naar het Saoedische koninkrijk is gegaan.
Vredesactivisten roepen al jaren om een wapenembargo. De Britse Campaign Against
Arms Trade heeft zelfs een rechtszaak aangespannen tegen de regering om de export te
stoppen, maar het is twijfelachtig of er voldoende harde wetgeving is om de regering
tot ander beleid te dwingen. De EU Common
Position on Military Transfers en het VN Wapenhandelsverdrag laten veel beleidsruimte
aan nationale overheden. Alleen in geval van
een embargo is wapenexport duidelijk juridisch vervolgbaar.
De Nederlandse regering wijst een eenzijdig
Nederlands wapenembargo af, daarin gesteund door een meerderheid in de Tweede
Kamer. Nederland wil alleen tot een embargo
overgaan in internationaal verband. Daarom
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en Amnesty International in een recente brief
aan de Tweede Kamer wederom voor een
volledig wapenembargo.
Binnen de EU hebben Duitsland, Denemarken en Finland besloten geen wapens aan
Saoedi-Arabië meer te leveren. In Zweden
is vorig jaar nieuwe wetgeving aangenomen
die wapenhandel naar dictaturen en mensenrechtenschenders aan banden legt, maar
over een embargo tegen Soedi-Arabië spreekt
Zweden zich niet uit. In Spanje wilde de minister van Defensie de voorgenomen export
van geleide bommen annuleren, maar ze
werd teruggefloten door de regering toen de
Saoedi’s begonnen te dreigen met economische tegenmaatregelen.
Het Europees Parlement heeft al in drie moties opgeroepen tot een wapenembargo, maar

Jonge Soedanezen vechten in Jemen*

heeft minister Blok de afgelopen maand op
verzoek van de Tweede Kamer voor een wapenembargo gepleit binnen de EU en de VN
Veiligheidsraad (waar Nederland een tijdelijke zetel heeft), maar de meeste landen voelen
er niets voor.
Wel voert ons land sinds begin 2016 ten aanzien van Saoedi-Arabië een ‘terughoudend
exportbeleid’, waardoor in principe geen
vergunningen voor wapenexport worden
afgegeven. Dit is echter niet sluitend. Zowel
niet-vergunningplichtige goederen, zoals
SOTAS-communicatieapparatuur van Thales
voor Saoedische tanks, en wapenonderdelen
die via assemblage in Amerikaanse wapensystemen uiteindelijk naar Saoedi-Arabië
gaan, ontspringen de dans. Daarom pleit Stop
Wapenhandel samen met PAX, Oxfam Novib

Behalve in de lucht, wordt de ‘burgeroorlog’
in Jemen ook op de grond uitgevochten - niet
zozeer door de Saoedi’s, maar door troepen
uit andere landen van de coalitie. Soedanese
grondtroepen worden ingezet in Jemen. Er
is geen officieel cijfer, maar verschillende
bronnen beweren dat er tussen de 3.000 en
10.000 grondtroepen uit Soedan naar Jemen
zijn gestuurd. De soldaten zijn afkomstig uit
het Soedanese leger, maar ook zouden jonge
werkloze mannen in Darfur geronseld worden,
de afgelopen maanden zo’n 600 per maand.
Na een korte training vliegen ze rechtstreeks
vanuit Nyala en andere vliegvelden in Darfur
naar Jemen. De situatie in Darfur is voor veel
jonge mannen uitzichtloos. ‘Ze zijn zonder perspectief, ze weten dat ze kunnen sterven, maar
dan krijgt hun familie in ieder geval het geld,
zeggen ze’, aldus twee verschillende bronnen.
Er zijn onbevestigde geruchten dat er ook een
groot aantal soldaten afkomstig is van de Rapid

heeft in deze geen beslissingsbevoegdheid.
Saoedi-Arabië is een militaire bondgenoot,
een belangrijke handelspartner en een grote
olieleverancier. Bovendien wil de wapenindustrie deze klant niet verspelen. Economische en strategische belangen prevaleren
boven het leven van de mensen in Jemen.
Met name de Franse president Macron heeft
nadrukkelijk gezegd uit het oogpunt van
werkgelegenheid de wapenhandel met Saoedi-Arabië en zijn coalitiepartners voort te
zetten. Het westen moet zich diep, diep schamen.
Wendela de Vries, Stop Wapenhandel
Teken onze petitie tegen wapenexport naar
Saoedi-Arabië! Zie www.stopwapenhandel.org

Support Forces (wat vroeger bekend stond
als Janjawid-milities). Het hoofd van de Rapid
Support-krachten, Mohammed Hamdan Daglu,
zei dat er meer dan 400 soldaten en 14 legerofficieren in gevechten zijn omgekomen. Het
aantal Soedanese gewonden is onbekend. Deze
zouden zijn ondergebracht in ziekenhuizen in
de Verenigde Arabische Emiraten.
De deelname van Soedan aan de oorlog in
Jemen is een zeer controversiële kwestie en er
is grote ontevredenheid onder de bevolking.
Vanwege de dood van Soedanese soldaten,
maar ook omdat de financiële impact onduidelijk is. ‘De details van de operatie zijn nog steeds
vertrouwelijk’, zo zei een hoogleraar economie tegen Radio Dabanga. Het lijkt erop dat
Saoedische beloftes over olieleveranties voor
de komende jaren de voortzetting van Soedans
steun aan de alliantie hebben bestendigd.
*Voor deze tekst is gebruik gemaakt van informatie van Radio Dabanga en 2 Soedanese bronnen.
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Zakenvrouw
op de bres
voor kindsoldaten
Layla Lutf is een zakenvrouw in Sana’a,
de historische stad van Jemen. Ze was
politiek actief tijdens de jongerenrevolutie in 2011 en werd bekend
vanwege haar studie van de kenmerken
van vrouwen en mannen in publieke
functies. Ze werd gevraagd als
bemiddelaar bij conflicten waar vrouwen
en kinderen bij betrokken waren. Layla
betoonde moed in haar werk voor de
uitwisseling van gevangenen in 2014. In
dat jaar stichtte ze de SAM, organisatie
voor recht en vrede.
Wat heeft je geïnspireerd om actief te
worden voor gevangenen?
“Ik was politiek actief, maar door mijn ervaring met onrecht tegen gevangenen werd ik
mensenrechtenactivist. Het was voor ons een
schok dat onze politieke strijd omsloeg in een
gewapend conflict. We hebben steeds geprobeerd vreedzaam te onderhandelen en alle
partijen met elkaar in gesprek te brengen om
samen oplossingen te vinden. We wisten in
de betere wijken wel dat er bombardementen
waren; dat konden we horen. Maar daarmee
barstten er overal ook andere vormen van geweld los. Het was vreselijk om ledematen van
kinderen en andere slachtoffers te zien die
geraakt waren door granaatscherven. En dan
mensen in de ogen kijken die hun hele familie verloren hadden door bombardementen
op bruiloften en begrafenissen. Ik weet niet
hoe ze verder moeten met hun leven. Tegelijk
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was ontsnapt. Door te onderhandelen met de
Houthi’s heb ik de jongen vrijgekregen.
Vanaf dat moment wilde ik meer weten over
kinderen die door milities gerekruteerd worden en gevangen gezet. Het is mijn plicht
om voor hen op te komen. Het misbruik van
kinderen bij echtscheiding en in gewapende
conflicten is een ernstig kwaad dat gestopt
moet worden.”
was het moeilijk om alle details goed te documenteren. En we konden met vreedzame
bemiddeling niks bereiken tegen deze blinde
wapens.”
Was je niet bang?
“Ik heb een aantal malen geweld en terreur
meegemaakt, vooral toen de regering en de
Houthi’s slaags raakten. Ik woonde in het begin van de oorlog als alleenstaande moeder
met 2 kinderen van 12 en 9 jaar oud. Ik heb
ook twee oudere kinderen die in het buitenland studeren. Ik geloof gewoon dat vrouwen
alles altijd en overal kunnen, en daar sta ik
voor. Ik was lid van een politieke partij, maar
ik moet eerlijk zeggen dat ik liever werk met
een onafhankelijke organisatie zoals SAM,
want daar gaat het echt om onszelf als mensen, om onze rechten en veiligheid. We dachten niet dat de oorlog zo lang zou duren.
Maar vanwege de oorlog heeft mijn ex-man
wel de kinderen meegenomen naar de Arabische Emiraten, waar ik als Jemenitische niet
toegelaten wordt.
Mijn werk voor de uitruil van gevangenen
begon toen een kind uit een dorp in de buurt
van Sana’a gerekruteerd werd voor de zogeheten ‘God Victorious Political Party’. Hij
kwam bij mij samen met z’n vader en vroeg
of ik wilde helpen om een vriend die gevangen zat in Aden uit de gevangenis te halen.
Die vriend was tijdens een actie van het leger
door het verzet in Aden gekidnapt – hijzelf

Hoe konden de milities van ‘God Victorious’
zomaar kinderen op het slagveld zetten?
“De meeste kinderen zijn 7 à 8 jaar oud, in elk
geval jonger dan 17. De jongeren zelf zeiden
dat ze werden uitgenodigd om naar Aden te
reizen voor een workshop. Ze wisten niet dat
ze moesten vechten. Anderen wisten dat de
Houthi’s zich opmaakten voor gewapende
strijd, maar beseften niet dat ze daar mensen moesten doden, ze dachten dat ze moesten helpen met eten en klusjes. Sommigen
kickten op het idee dat ze in een legertruck
zouden mogen rijden. Maar de werkelijkheid
was anders: ze werden bij gevechten in de
frontlinies gezet.
De rekrutering ging aanvankelijk via vrienden, de ouders wisten niet wat er gaande was.
Maar er waren ook gezinnen die gedwongen
werden hun kinderen af te staan; en anderen
waren hun kinderen kwijt en durfden dat niet
aan te geven. Veel ouders beseften pas dat ze
ingezet werden om te vechten als het kind gewond naar huis kwam. Nu sluiten veel gezinnen hun kinderen op en verbieden ze om uit
te gaan. Maar dat lukt niet altijd.
Het is ongelooflijk dat de leiders van dit soort
bewegingen kinderen offeren voor hun strijd.
En dat kinderen zich aanbieden om de plaats
in te nemen van hun doodgeschoten vader.
Sommige vaders beseften het gevaar heel
goed maar gingen zelf op de vlucht of dachten dat hun kinderen onder bescherming van
het leger veiliger zouden zijn.”

Vertrouwen de Houthi’s jou als
bemiddelaar?
“Het zijn gewone mensen die mijn werk als
bemiddelaar kennen en een beroep op me
doen. Deze mensen beschermen me ook en
maken me sterk. Daarom voel ik de verantwoordelijkheid om dat waar te maken. De
Houthi’s vertrouwden me aanvankelijk helemaal niet. Toen ik tot de ontdekking kwam
dat door hen gerekruteerde kinderen bij de
tegenpartij gevangen gehouden werden, probeerde ik met hen af te spreken. Het was niet
gemakkelijk om die mensen te bereiken. Ik
moest een maand lang leuren om een telefoonnummer te krijgen van een lid van de
Commissie in Noord-Jemen voor uitruil
van gevangenen. Ze geloofden niet dat ik
iets kon doen. Ik vroeg om het contact van
de Commissie in Aden (Zuid-Jemen) maar
werd uitgelachen. ‘Bovendien’, zeiden ze, ‘we
willen gewoon alle gevangenen terug en niet
één jongen.’ ‘Ik kan het’, zei ik. ‘Jij? Je bent een
vrouw!’ was het antwoord. Toen heb ik hem
uitgedaagd: ‘Ik zal het bewijzen. Geef me z’n
telefoonnummer.’
Uiteindelijk kreeg ik mensen vrij die zij niet
vrij konden krijgen. Ik belde met de persoon
in Aden met een voorstel en zij waren geïnteresseerd. Ze hebben 62 minderjarigen vrijgelaten, terwijl ik ook voor hem bemiddelde bij
de Commissie in Sana’a. Ze moesten me wel
respecteren. Later kreeg ik steun van het ontwikkelingsbureau van de Verenigde Naties in
Jemen (de UNDP). Tijdens de tweede ronde
vredesonderhandelingen in Genève op 17
December 2015 konden we een grote uitruil
van gevangenen realiseren uit Taiz en Marib.
Ik was de eerste vrouw die als bemiddelaar
concessies losgekregen heeft van beide kanten.”
Interview door Rana Noman
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Mokka, dat is toch koffie?
Jawel, maar die naam heeft de drank die uiteindelijk de hele wereld veroverde te
danken aan het feit dat een monnik in de Jemenitische havenstad Mokka in de
zeventiende eeuw ontdekte dat je van die zwarte boontjes uit Ethiopië een fijne,
warme drank kon trekken. Die ‘kahauwa’ sloeg al snel aan, binnen Jemen en algauw
ook daarbuiten.

J

emen is er trots op om de uitvinder van
de koffie te zijn. De Jemenieten wisten
lange tijd hun monopolie te verdedigen,
want wie een koffieplant het land uitsmokkelde, kon rekenen op de doodstraf. Maar toen
kwam de Hollander Pieter van den Broecke,
kapitein van een VOC schip, aan land en die
was van de duvel niet bang als het om handel
ging. Hij trof aan ‘kahauwa, een specie van
swarte boontjes (...) daer sy swart water van
maken en warm in drincken’. Koffie dus.1
De brutale Hollanders wisten de koffieplant
naar Java te transporteren en later ook naar
de kolonies in Zuid-Amerika, en zo werd kof-

fie een algemeen gewaardeerd product waarvan de oorspong – Jemen – al gauw werd
vergeten.
Dat veranderde in 2015, toen de AmerikaansJemenitische koffiehandelaar Mokhtar Alkhanshali op een gammel bootje wegvluchtte
van het oorlogsgeweld in Jemen met zijn koffers vol koffiebonen. Zijn bestemming was
een grote koffiebeurs in Seattle en zijn missie
was om voor de Jemenitische koffie het predicaat ‘beste koffie van de wereld’ te verkrijgen. Dat is hem na veel perikelen ook gelukt,
toen zijn koffie de hoogste score behaalde
in de ranglijst van Coffee Review (97/100).

Zijn wederwaardigheden zijn vastgelegd in
Dave Eggers’ boek ‘De monnik van Mokka’.
Hoewel zijn familie in Jemen al negen generaties lang koffie verbouwt, had Alkhansali aanvankelijk weinig met het product.
Toen hij portier was in een appartementencomplex in San Francisco zag hij een foto
van een Jemenitische koffiehandelaar. Hij
begon zich te verdiepen in koffie en toen
ontmoette hij op een dag de Nederlandse
koffiespecialist, Willem Boot.
Willem Boot is een grote naam in de koffiewereld en heeft een adviesbedrijf voor
koffie aan de Amerikaanse westkust. Kort
voor hij Alkhansali ontmoette, had Boot
een rapport geschreven over de Jemenitische koffieproductie. Hij concludeerde dat
er veel kansen lagen voor Jemen, maar nog
veel meer uitdagingen. Alkhansali ging bij
hem in de leer en samen trokken ze naar
Jemen om de conclusies uit het rapport in
praktijk te brengen. Maar voor het zover
kwam, werd de onrust in het land zo groot
dat Boot het advies kreeg te vertrekken.
Alkhansali bleef. Hij wilde de koffieboeren leren over betere productiemethoden,
zodat ze hogere opbrengsten konden realiseren en zich hopelijk uit de teelt van qat,
een regionale drug, terug zouden trekken.
Ondanks de toenemende intensiteit van
de oorlog, besluit Alkhansali door te zetten samen met zijn Jemenitische collega’s.
Hij hoopt dat de koffieproductie in staat
zal zijn Jemen er weer bovenop te helpen
en voor de langere termijn economische
groei zal brengen. Zijn droom is dat men
straks bij Jemen niet denkt aan oorlog en
hongersnood, maar aan de beste koffie van
de wereld.
Elma Doeleman
1 Bron: Het Financieele Dagblad, 17-02-2018
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In naam
van de kinderen

I

n 2015 richtte ik samen met mijn medebestuursleden de organisatie Peace SOS
op. Het deed me verdriet om mensen in
Syrië zo te zien lijden, terwijl we technisch
zoveel kunnen en er ook genoeg te eten is
op de wereld. Ik wil mensen aansporen om
liefdevol met elkaar om te gaan en ook echt
wat te doen voor vrede. Ons doel is om te
werken aan een wereld waarin kinderen
kunnen spelen, want dat willen we allemaal.
De werkwijze van Peace SOS is onder andere
om invloedrijke organisaties en ambassades te spreken over acute oorlogen en hen
basisvragen daarover te stellen. We proberen
daarbij geen schuldigen aan te wijzen of met
kant en klare oplossingen aan te komen. We
noemen tijdens het gesprek dat wij graag een
Wereld willen waarin alle Kinderen kunnen
spelen. Ook geven we aan dat burgerslachtoffers ons veel verdriet doen en dat we graag
humanitaire hulp willen voor iedereen en een
diplomatieke oplossing. Wij vragen: hoe zie jij
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Vragen aan Nederlandse organisaties
die in Jemen werken
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tische ambassade heeft een tweet gestuurd
over dit artikel en hij heeft het voorgelegd aan
het Jemenitische ministerie. Hij gaf aan dat het
artikel een sterk pleidooi is voor vrede en dat hij
dat toejuicht.
We spraken ook nog met een medewerker
van de Russische ambassade. We vonden een
gesprek sowieso zinvol vanwege de gespannen
verhoudingen tussen het Westen en de Russische Federatie. De medewerker gaf aan dat we
voor vragen over de Syrische oorlog het beste
een voorstel konden schrijven en ons wenden
tot het Russische ministerie van Buitenlandse
Zaken. En zo blijven we bezig met dit soort
vredesdiplomatie namens de kinderen.
Om medestanders te krijgen hebben we een
demonstratie voor vrede en humanitaire hulp in
Jemen georganiseerd op 25 november. Parwin
Raza was initiatiefnemer van deze vredesdemonstratie ‘Samen voor Jemen / United for
Yemen’. Zij is een burger, en voelt zo mee met
de Jemenitische ondervoede kinderen dat ze
graag iets wilde doen. Ik herkende dit, zoals
velen denk ik, en Peace SOS heeft zich hierbij
aangesloten. In het TV-programma Hart van
Nederland verscheen een uitgebreid item die
avond over Jemen en onze vredesdemonstratie.
Begin december zijn de vredesonderhandelingen over Jemen, hopelijk komt er snel een
solide diplomatieke oplossing, zodat ook in
Jemen de kinderen weer kunnen spelen.
May-May Meijer

Hoe ziet de hulpverlening eruit?
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de oorlog? wat ga je eraan doen? hoe kunnen
wij daarbij helpen?
Dit jaar is Peace SOS aan de slag gegaan met
Jemen. Ik had een vertrouwelijk gesprek op de
Iraanse ambassade, waarover ik dus ook niets
meedeel. Vervolgens sprak ik af met iemand van
de Saoedische ambassade. Zoals altijd vertelde
ik dat we bij Peace SOS graag een Wereld willen
waarin alle Kinderen kunnen spelen. Dat betekent een einde aan de bombardementen op de
Jemenitische bevolking en het verstrekken van
humanitaire hulp. Mijn gesprekspartner raadde
me aan om met de ambassadeur van Jemen te
gaan praten, daar de regering van Jemen het
voortouw heeft in de oorlog. Saoedi-Arabië
geeft, naar zijn idee, slechts militaire steun. De
regering van Jemen zetelt in Aden in plaats van
in de hoofdstad Sana’a, de president verblijft in
Saoedi-Arabië.
Daarna volgde een gesprek met de ambassadeur van Jemen en een medewerker. Zij gaven
aan vooral een duurzame vredesoplossing na te
streven. Ook opperden ze de mogelijkheid om
humanitaire hulp via andere havens het land
binnen te laten komen. De ambassadeur wees
op het belang van de VN Veiligheidsraadresolutie 2216 waarin militair ingrijpen gelegitimeerd
wordt om het door de Houthi’s bezette land
terug te veroveren. Na gesprekken met diverse
partijen heb ik op 6 november in Trouw een
opinieartikel geschreven over het belang van
het bereiken van vrede in Jemen door middel
van dialoog. Een medewerker van de Jemeni-

Een aantal Nederlandse organisaties is al langer bij Jemen betrokken, want Jemen
was een van de armste landen in de regio. Er waren projecten voor het terugdringen
van armoede en het bevorderen van ontwikkeling. We vroegen ons af hoe de
hulpverlening eruit ziet nu de oorlog het land zo ernstig ontwricht. Hoe spelen
Jemenitische vrouwen daarin een rol? Wordt er naast directe noodhulp ook aandacht
gegeven aan mensenrechten en aan de Vrouwen-Vrede-Veiligheid agenda van de VN
Veiligheidsraad resolutie 1325?

Voor de meeste organisaties is humanitaire
hulpverlening de invalshoek. Op dit moment
is het immers noodzakelijk om te voorkomen
dat kinderen en volwassenen dood gaan door
de honger en de ziektes en verwondingen die
het gevolg zijn van gewapend geweld, zowel
door bombardementen en straatgevechten
als landmijnen.
Op de websites van de organisaties zien we
waterprojecten, voedselpakketten, medische
zorg en zorg voor kinderen. De ontwrichting
die je ervaart in de verhalen, de filmpjes en
de foto’s is onontkoombaar. Je gaat je bijna
afvragen of het niet te moeilijk en te gevaarlijk is om daadwerkelijk iets te kunnen doen.

Maar bij de medewerkers die ik bel hoor ik
een enorme betrokkenheid. Er is wel moed
voor nodig om op dit moment in Jemen te
werken.
Ik ga een aantal organisaties langs.
Dutch Relief Alliance (DRA)
Dit is een Nederlands samenwerkingsverband van 16 hulporganisaties. Door samen
te werken kunnen organisaties op een tijdige
en effectieve manier reageren op rampen en
crises overal ter wereld, is het credo. Voor
Jemen bestaat de DRA uit CARE Nederland
(leadorganisatie), Save the Children, Stichting Vluchteling/IRC, War Child en ZOA.
Binnen de DRA wordt de financiering voor
noodhulp aan Jemen vanuit het Ministerie
van Buitenlandse Zaken verdeeld, zodat de
aangesloten organisaties projecten uit kunnen voeren. Deze organisaties hebben zelf
ook aanvullende fondsen voor hun werk in
Jemen, ook van particuliere donateurs.
Save the Children - onderwijs
De organisatie is werkzaam in 11 districten
in Jemen. Vanwege de bombardementen zijn
er veel vluchtelingenkampen en ook zijn scholen onbruikbaar geworden. Bij Save kunnen
kinderen terecht in veilige opvangplekken.
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Artsen zonder Grenzen –
medische noodhulp
Jemen kampt met cholera- en difterie-uitbraken die heftige en dodelijke diarree veroorzaken. AzG werkt in cholerabehandelcentra en klinieken en in 15 ziekenhuizen
en gezondheidscentra in 12 regio’s. Internationale teams werken samen met Jemenitisch
personeel. UNICEF helpt met vaccinatieprogramma’s, hygiëne voorlichting en voedselhulp voor kinderen. Er is medische zorg voor
moeders en kleine kinderen middels mobiele
klinieken. Ook Stichting Vluchteling werkt
samen met het International Rescue Committee (IRC) met mobiele medische teams.
Oxfam – ontwikkeling
Oxfam heeft een eigen hoofdkantoor in Jemen dat al jarenlang samenwerkt met zo’n
20 lokale partnerorganisaties met eigen ex54

pertise o.a. rond de steden Hodeidah en
Taiz. Deze organisaties kennen de lokale
gemeenschappen goed en ondersteunen een
actief netwerk van vrouwen-, jongeren- en
mensenrechtenorganisaties. De hulp is gericht op arme en kwetsbare families zoals
gezinnen zonder kostwinnaar, ouderen,
alleenstaande moeders met kinderen, ontheemden etc. Vanwege de oorlog wordt nu
gewerkt met het uitdelen van contant geld
zodat mensen zelf kunnen bepalen waarvoor ze het ‘t hardste nodig hebben. Dat kan
voedsel zijn of medicijnen, maar ook kleding,
landbouwgereedschap of winkeltjes en kleine
bedrijven, zodat die kunnen voortbestaan
om inkomsten te genereren.
Een van de belangrijkste noden is schaarste
aan schoon drinkwater. Daarvoor worden
watertanks geïnstalleerd, waterleidingsystemen gerepareerd, toiletten aangelegd of gerepareerd. De dorpen krijgen voorlichting over
hygiëne en het ophalen van vuilnis, ter voorkoming van cholera en andere ziektes.

CARE met kantoren in 10 locaties, die door
CARE Nederland gesteund worden. Hoewel
CARE één van de organisaties is die ervaring hebben met vredesopbouw, heeft op het
moment vooral humanitair werk voorrang:
voedselpakketten en geld uitdelen, evenals
hygiëneprogramma’s voor grote groepen
mensen, het herstellen van voorzieningen
voor schoon drinkwater, watervervoer met
vrachtwagens.
ZOA – hulp, hoop, herstel
ZOA heeft een kantoor en een kleine staf
in Sana’a waar ook Jemenitische medewerkers werken. Het werk bestaat in oorlogstijd
vooral uit het uitdelen van geld, vouchers
en voedselpakketten en ook zaden en landbouwgereedschap. Ze werken aan herstel van
watertoevoer, voorzien in wateropslag en
delen in Jemen gemaakte waterfilters uit, ze
herstellen latrines en geven voorlichting over
hygiëne en drinkwater.
Internationale Rode Kruis –
oorlogsrecht en oorlogsslachtoffers
Het Rode Kruis werkt in Jemen samen met
de Jemenitische Rode Halve Maan. Het ondersteunt medische centra waar mensen met
oorlogswonden worden behandeld. Maar
ook speciale cholera-behandelcentra en 8
dialysecentra. Ze delen voedselpakketten uit
en geven voorlichting over het internationaal
humanitair oorlogsrecht.

CARE – zelfredzaamheid
CARE is een internationale federatie van
zelfstandige organisaties. In Jemen werkt
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Daar kunnen ze spelen en ook spelenderwijs omgaan met hun traumatische ervaringen.
Ook kunnen elke dag groepen kinderen terecht in één van de noodscholen, zodat hun
ontwikkeling niet stagneert. Al twee jaar
wordt een groot deel van de onderwijzers en
medisch personeel niet meer betaald door
de staat. UNICEF levert lesmateriaal en een
maandelijkse bijdrage voor leerkrachten die
voor de klas blijven staan.
Daarnaast ondersteunt Save the Children
(mobiele) gezondheidsklinieken met personeel, medicijnen en apparatuur zodat
zieke, ondervoede en gewonde kinderen en
hun families behandeld kunnen worden.
Acuut ondervoede kinderen worden apart
genomen en behandeld. Om te voorkomen
dat meer kinderen ondervoed raken, worden
voedselbonnen en geldvouchers uitgedeeld.
Daar waar de markten leeg zijn, worden
voedselpakketten uitgedeeld. Ook worden
kinderen ingeënt tegen difterie.

CONCLUSIE: De meeste Nederlandse organisaties kunnen in moeilijke omstandigheden
toch noodhulp bieden, mede omdat ze al eerder actief waren in Jemen en daardoor netwerken opgebouwd hebben met Jemenitische
initiatieven. Vanuit hun eigen expertise, zoals
gezondheidszorg, kinderrechten, water, voeding of onderwijs, schakelen ze over naar het
meest noodzakelijke.

Wat maakt het werk zo ongelofelijk
moeilijk op dit moment ?

Jemen is steeds ontoegankelijker geworden
voor humanitaire hulpverlening. Essentiële
voorraden komen het land niet in, evenmin
als hulpverleners, schrijft Artsen zonder
Grenzen. Medicijnen staan te wachten in
Denemarken, zo geeft Stichting Vluchteling aan. De Saoedische coalitie blokkeert
grenzen, havens en vliegvelden. Hulp kan
alleen via Aden het land in, dat betekent 3
weken extra reizen, zo zegt Save the Children. Checkpoints zorgen voor voortdurende
vertragingen. Amnesty International kan op
dit moment Jemen niet meer binnen en heeft
een kantoor in Beiroet. Informatie komt dan
via Jemenitische inwoners.
Sommige gebieden zijn ronduit gevaarlijk en
heel moeilijk bereikbaar, soms wordt toegang
geweigerd tot bepaalde gebieden. Visumaanvragen worden getraineerd, hulpverleners zijn regelmatig het doelwit van aanvallen. Ook
worden burgerdoelen, waaronder scholen
en ziekenhuizen, regelmatig getroffen door
bombardementen. Artsen zonder Grenzen
heeft een ziekenhuis moeten sluiten, nadat
dit voor de tweede keer in een week was ge55

troffen door explosieven. Niet alleen voor
patiënten rampzalig, maar ook voor de 127
medewerkers en hun families die geen salaris
meer krijgen.
Het werken in een oorlogssituatie is ook
moeilijk omdat strijdende partijen hulporganisaties zoveel mogelijk willen controleren
en allerlei eisen stellen voordat de hulp ter
plaatse geleverd kan worden. Het wachten
op die toestemming zorgt voor veel vertragingen waardoor hulpoperaties onnodig veel
tijd kosten. Het is vaak niet mogelijk om je
vrij buitenshuis te bewegen, alleen met een
konvooi of met beveiligers kan gereisd worden.
CONCLUSIE: Behalve moed hebben
hulpverleners in Jemen ook incasserings- en
uithoudingsvermogen nodig, want veel vanzelfsprekende dingen lukken niet of worden
tegengehouden. Dr. Mariam Aldogani, arts bij
Save the Children: “Hulpverlener zijn betekent
geduldig zijn, werken onder stress, problemen
oplossen en soms tijd met je gezin opofferen.
Ja, we hebben wat problemen, maar uiteindelijk redden we levens.”

Wat is de rol van vrouwen in de
hulpverlening?

gelijkwaardig niveau meewerken. Het Rode
Kruis en UNICEF hebben een protocol waarin vastgelegd is dat mannen en vrouwen
alle posities kunnen bekleden. In de praktijk
bekleden vrouwen posities als velddirecteur,
zoals bij Save the Children. Bij OXFAM is
de vrouwelijke staf nauw betrokken bij het
ontwikkelen, plannen en uitvoeren van de
activiteiten. In het managementteam van
CARE in Jemen werken evenveel Jemenitische vrouwen als mannen. De directeur
van UNICEF in Jemen is een vrouw. In het
leidersteam van ZOA zitten 3 Jemenitische
vrouwen: een logistiek coördinator, een financieel manager en een gebiedsmanager.
De vrouwen die de mogelijkheid hebben gehad om te studeren nemen hun werk heel erg
serieus.
Artsen zonder Grenzen heeft in 2015 een
ziekenhuis geopend met een 100% vrouwelijke staf van 60 Jemenitische en 3 internationale medewerksters. Het ziekenhuis is gericht op medische zorg voor kinderen onder
de tien en vrouwen. Dit was nodig, omdat
de normale moeder- en kindzorg in de knel
kwam in de overvolle ziekenhuizen met oorlogsgewonden.

In de gezondheidssector en in water- en sanitatieprojecten werken veel vrouwen. De
ervaring is dat vrouwen bijzonder geschikt
zijn om groepen te mobiliseren en distributie te regelen. Vrouwen worden hier zeker
gerespecteerd door mannen en hun leiderschap wordt aanvaard. Het grote voordeel
van vrouwelijke leiders is dat ze enerzijds
geaccepteerd worden door autoriteiten en
daarom ook deel kunnen nemen aan hooggeplaatste vergaderingen met voornamelijk
mannen, maar tegelijk ook toegang hebben
tot vrouwengroepen. Zo zegt ZOA. ‘‘In Jemen is het traditie dat vrouwen alleen kunnen reizen samen met een mannelijke familielid. Dat maakt het lastig omdat er in de
hulpverlening heel veel gereisd moet worden.
Maar de meeste vrouwen bij ZOA hebben inmiddels geregeld dat ze wel alleen kunnen
reizen of met mannelijke collega’s in plaats
van met een mannelijk familielid.’’
Alle genoemde organisaties werken met
(lokale) Jemenitische inwoners of partnerorganisaties, waarin vrouwen zichtbaar en op

CONCLUSIE: in deze oorlogssituatie is de
inzet van vrouwen in verantwoordelijke posities buitengewoon doeltreffend.

FOTO: THANA FAROQ

Hoe zit het met de agenda van VN
resolutie 1325: Vrouwen, vrede en
veiligheid?
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Ook als je noodhulp organiseert, moet je je
richten op duurzaamheid: hoe gaat het verder wanneer er een staakt-het-vuren komt?
Gaan de vrouwen dan weer terug naar hun
uitvoerende taken, of kunnen ze vanuit hun
diepe ervaring een zwaarwegende stem hebben in de vormgeving van het vredesproces?
Is er ook steun en aandacht voor de rechten

van vrouwen, waar in Jemen nog veel aan gedaan moet worden?
Hoewel er in Jemen in de praktijk niet echt
een nationale regering is, zijn er wel lokale
regeringen (governorates), die in hun eigen
gebied gezag hebben. Oxfam werkt met verschillende autoriteiten samen. Ook werkt
Oxfam aan het versterken van de participatie
van vrouwen in vredesprocessen op lokaal en
nationaal niveau.
Save the Children maakt zich sterk om bescherming van vrouwen en meisjes te eisen
tijdens het gewapende conflict. Verder pleiten ze voor een ‘Adviseur voor Kinderbescherming’ die meedoet aan vredesmissies,
op basis van de Safe Schools Declaration afspraken tussen lidstaten over bescherming
van leerlingen en scholen tijdens gewapende
conflicten.
Care werkt in samenwerking met vrouwengroepen en -organisaties aan voorlichting
over negatieve gendernormen die een obstakel vormen voor de positieve deelname van
vrouwen aan de samenleving.
ZOA vertelt dat bescherming van vrouwen in
de eigen culturele context georganiseerd kan
worden. Bijvoorbeeld: vrouwen voelen zich
onveilig als ze voor een mannelijke collega
die voedseldistributies doet hun gezichtsbedekking af moeten doen om hun identiteitskaart te verifiëren. Dus wordt dat bij ZOA
door vrouwelijke collega’s gedaan, in een
apart hokje.
Het Internationale Rode Kruis heeft een algemene oproep gedaan aan landen om bescherming tegen seksueel geweld en participatie
van meisjes en vrouwen in tijden van oorlog
maar ook in vrede op te nemen in hun nationale wetgeving. En om vrouwen daarbij een
sleutelrol te geven.
UNICEF rapporteerde in 2017 in ’Falling
through the cracks’ over de situatie van kinderen in Jemen: gegevens over het rekruteren
57

COLOFON

En natuurlijk: staakt het vuren en
documenteer oorlogsmisdaden!

Hulpverleningsorganisaties zijn in principe
niet partijdig in een conflict. Maar ze roepen wel op tot een staakt-het-vuren, ter wille
van de burgerbevolking die het belangrijkste
slachtoffer is. Voorbeelden:
Met steun van Care International, Oxfam,
Save the Children, War Child en de Liga voor
de Mensenrechten hebben 35 Jemenitische
organisaties betrokken regeringen opgeroepen om een onmiddellijk staakt-het-vuren af
te spreken.
Het Nederlandse Rode Kruis startte een petitie met een oproep om te kiezen voor een
politiek/diplomatieke oplossing en wapenleveranties aan strijdende partijen te stoppen.
Voor deze organisatie, die zich principieel
niet met politiek bemoeit, is dit een opval58

Saba Hamzah is een dichter en schrijfster uit
Jemen die in Nederland woont. Ze heeft een
verhalenbundel gepubliceerd over vrouwen en
racisme. Haar gedichtenbundel over vrouwen
en oorlog wacht momenteel op publicatie.
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CONCLUSIE: Humanitaire hulp en het behoud van menselijke waardigheid zijn heel
nauw verbonden in oorlogssituaties. Je kunt
het één niet doen zonder het ander. De bescherming van de rechten van elke burger,
vrouw en man, jong en oud, en de (politieke)
participatie van vrouwen en jongeren blijft een
kernpunt in de veranderingen die in Jemen nodig zijn. Daar kun je ook nu al mee bezig zijn.
Annette Bool
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van jongens, jongens die willekeurig gevangen worden gezet, kindhuwelijken, aantallen
ontheemde of ondervoede kinderen zonder
toegang tot medische zorg en schoon drinkwater.

lend initiatief.
Amnesty International Nederland, OxfamNovib, PAX en Stop Wapenhandel hebben
een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met
het oog op het wapenexportdebat dat donderdag 22 november plaats vond. De brief
heeft betrekking op de wapenexport naar Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en de coalitiegenoten in de voortdurende
oorlog in Jemen.
Amnesty International verzamelde gegevens
en publiceerde in juni 2018 een rapport over
willekeurige arrestaties en detenties in Jemen,
‘God only knows if he’s alive’. Amnesty International werkt aan onpartijdige documentatie met eigen onderzoekers, die samenwerken
met lokale onderzoekers. Daaraan doen met
name vrouwelijke onderzoekers mee; zij hebben toegang tot zowel mannen als vrouwen.
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Mijn naam is Duif
Ik lijk op een druppel honing
Met lange, steile, gouden haren
En kleine amandel-ogen
Een duif die nooit uitvliegt…
In de hoogste vallei
waar dromen als zwarte rotsblokken zijn
Groeide ik prachtig op
Mooi en trots als een pauw
“Kleine pauw-duif!” riepen de mensen
“Zing en spot
als je kunt”
Dag na dag
wordt de kleine duif van de vallei mooier
Een zeemeermin gelijk
Haar neef is kapitein
“Een geluk als hij haar trouwt”
Dacht de vader
De enige vleugel brak
Zes maanden later
Was de doorzichtige gouden honingdruppel in ‘t wit
En een jonge trotse man kwam in haar
Als een lichtstraal
De Duif kan nu vliegen
Hij gaf me nieuwe vleugels, dacht ik.
Twee jaar later begroeven we die droom
samen met mijn verbrande vleugels
De naam: Weduwe-duif
Ze moest trouwen met zijn jongere broer
Vanwege mijn eigen kleine dochter
Zo zeggen ze
De rode druppel honing
De kreupele duif
De weduwe van 18 jaar
Bruid weer
nu in het zwart
Saba Hamzah
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