Utkast til resolusjon om Jemen-konflikten
Innledning
a) Stadig mer alarmert av den voksende humanitære krisen i Jemen;
b) Opptatt av å holde havnebyen Hodeida åpen for leveranser nødhjelp og andre
forsyninger og bekymret for at den militære beleiringen av byen kan forsinke slike
leveranser ytterligere;
c) Også bekymret for at Koalisjonens luftangrep fortsetter å drepe mange sivile og i
økende grad utgjør brudd på krigens folkerett, og at houtienes rakettangrep mot Saudi
Arabia representerer en alvorlig trussel mot internasjonal fred;
d) Særlig oppmerksom på Al Qaidas fortsatte evne til å utnytte konflikten og
opprettholde base områder i sørøst;
e) Humanitær krise i Jemen fortsetter og bekymret for at situasjonen skal forverres;
f) Houthi er ikke redde for å slå tilbake når det gjelder luftkrigen;
g) Så lenge krigen fortsetter, ser det umulig ut å i det hele tatt komme frem til en politisk
forhandling;

Bestemmer Sikkerhetsrådet
1. Å oppfordre alle parter til å samarbeide om en fredelig løsning på konflikten og til å
støtte FNs spesialutsending Martin Griffith i hans forsøk på å få til dialog om
tillitsskapende tiltak;
2. Å oppfordre Koalisjonen til å anerkjenne houtiene som en legitim part i
forhandlingene og til å garantere dem fritt leide til forhandlingsmøter i utlandet;
3. Å oppfordre land som eksporterer våpen til medlemmer av Koalisjonen om at de
innstiller slik eksport inntil krigen i Jemen er avsluttet og den humanitære situasjonen
forbedret;
4. Å ikke gi utvidet militær og etterretningsmessig støtte til koalisjonen for å hindre at
Houtiene skyter flere raketter mot Saudi Arabia
5. Å kreve at bakkestyrkene fra koalisjonen avstår fra å erobre Hodeida og at De forente
arabiske emirater ikke utnytter konflikten til å styrke krefter i Sør-Jemen som ønsker å
dele landet i to;
6. Å be FNs Generalsekretær om å rapportere månedlig til Sikkerhetsrådet om
utviklingen av den humanitære situasjonen i landet, og for bedre å kunne følge opp
behovene for hjelp.
7. Å la alle parter som er involvert i krigen gå uten straff for krigshandlingene, mot at de
skriver under på en avtale om våpenhvile med umiddelbar virkning.
a) USA skal fortsatt kunne bruke våpen for å nedkjempe Al-Qaida, for å
kunne fortsette krigen mot terror som startet i 2001.
b) Punkt 7. innebærer også at koalisjonen fjerner sjøblokaden som en del
av våpenhvilen
8. Å oppfordre Koalisjonen til å åpne opp for fredelige og rettferdige forhandlinger
sammen med Houthiene

9. Å lage samarbeidsavtale (FFJ /fred for Jemen) med land som sammen skal lede
fredsforhandlingene og oppfølge en mulig løsning rundt Jemen-konflikten
10. Landene i samarbeidsavtalen tilbyr støtte til Jemen: Forsyninger og medisinsk hjelp i
første omgang (eventuelt økonomisk støtte senere i forhandlingene). Dette som et tegn
på at vi kommer i fred.
a) Henger sammen med punkt 10: Vil forhåpentligvis føre til at den
humanitære krisen kommer på bedringens vei. Lettere og forhandle
dersom vi viser for Jemen at vi vil ta vare på innbyggerne og dets
rettigheter.
11. Dersom vi får det utfallet som ønskes fra forhandlingene, kan Jemen med støtte fra
“FFJ” bygge opp landet sitt igjen.
12. Houthiene skal få mer påvirkning over sitt eget område.
13. Å la FN styre blokaden slik at den skal fungere som en sil. Den skal kun sikre at våpen
ikke kommer inn, den skal ikke stoppe flyt av av forsyninger.
14. Oppbyggingen av landet og prioritering av det humanitære blir fremst prioritert.

