
Pandemin har slagit till världen över. Hårdast drabbade är fattiga, migranter och 
människor på flykt. Särskilt drabbade är kvinnor och barn. De proteströrelser mot den 
förhärskande nyliberala politiken som drog fram över världen under 2019, tystnade på 
många håll, när pandemin slog till våren 2020.  

Vänsterpartiets internationella solidaritet stödjer kampen för fred, demokrati och  
mänskliga rättigheter och kampen behövs just nu mer än någonsin. Därför vill Vänster-
partiet Storstockholms Distriktårskonferens 2021 särskilt uppmärksamma Jemen. 

Jemen är idag platsen för en av världens värsta humanitära katastrofer. Tre miljoner 
människor befinner sig på flykt inom landet och flera krigsfronter pågår samtidigt. 
En stor del av landet svälter och Saudikoalitionens blockad har förvärrat svälten. FN 
varnar för att detta kan bli den värsta hungersnöden på årtionden. 

80 % av befolkningen i Jemen behöver akut humanitär hjälp, hälften är barn enligt 
UNICEF. Jemen behöver fred. 

Samtidigt som Sveriges bistånd till Jemen under förra året uppgick till 351,4 miljoner 
kronor, exporterades krigsmateriel till parterna som strider i Jemen till 1529 miljoner 
kronor, mer än fyra gånger så mycket som biståndet. Januariöverenskommelsen 
mellan s, mp, c och l säger att Sverige inte bör ”godkänna vapenexportaffärer till icke-
demokratiska länder som deltar militärt i Jemenkonflikten så länge konflikten pågår”. 

Det är dags att stoppa Sveriges vapenexport till Saudikoalitionen, då samtliga sex 
länder som ingår stämmer in på ovan kriterier. Det är ett stopp som Vänsterpartiet länge 
krävt i såväl Sverige som EU, och det fortsätter vi att driva tills exporten upphör.

Med anledning av det akuta behovet av humanitär hjälp startar Vänsterpartiet Stor-
stockholms Distriktårskonferens en insamling till det krigshärjade Jemen. Bidra 
genom att swisha till 123 65 10 879 (Vänsterpartiet Storstockholm). De insamlade 
medlen slussas oavkortat till Rädda Barnens verksamhet för stöd till Jemen.
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