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Výhrada týkajúca sa použitých zdrojov a uvedených informácií 
 

 
Táto správa bola napísaná na základe starostlivo vybraných spoľahlivých a verejne dostupných 
zdrojov informácií. Všetky použité zdroje sú v správe uvedené.  
Všetky informácie uvedené v tejto správe boli vyhľadané, vyhodnotené a spracované 
s najvyššou možnou mierou starostlivosti vzhľadom na obmedzený rozsah času dostupného 
na jej vyhotovenie. Správa danú problematiku nepokrýva vyčerpávajúco a nie je ani 
rozhodujúca pre posúdenie konkrétnej žiadosti o azyl.  
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Ak v správe nie je spomenutá určitá udalosť, osoba alebo organizácia, nemusí to nevyhnutne 
znamenať, že sa udalosť nestala, alebo že táto osoba alebo organizácia neexistuje. 
Informácie uvedené v správe nevyjadrujú osobné ani politické názory Ligy za ľudské práva. 
 

 
Výhrada použitia správy 
 

 
Správa nemôže byť kopírovaná alebo publikovaná (či už úplne alebo čiastočne) bez 
predchádzajúceho súhlasu Ligy za ľudské práva, s tým, že verejné zdroje informácií použité 
v správe smú byť citované, nie ale ich preklad do slovenského jazyka alebo samostatná správa 
bez predchádzajúceho súhlasu Ligy za ľudské práva.   
 

 
 

SPRÁVA 
 

Politický a bezpečnostný vývoj 
 

A. USDOS – Ministerstvo zahraničných vecí USA - Správa o uplatňovaní 
ľudských práv v krajine 2017 / publikované dňa 20.04.2018  

(Zdroj: https://www.ecoi.net/en/document/1430368.html) 
 
ZHRNUTIE 
Jemen je republika s ústavou, ktorá rozdeľuje moc medzi prezidenta, parlament a nezávislé 
súdnictvo. V roku 2012 bol bývalý viceprezident Abd Rabbuh Mansour Hadi konsenzom 
vládnych a opozičných strán ako jediný kandidát  zvolený na prezidenta. Dve tretiny 
oprávnených voličov v krajine bolo voliť, aby potvrdili, že prezident Hadi má dvojročný 
mandát. Prechodná vláda, ktorú viedol, mala snahu rozšíriť politickú účasť vylúčených skupín 
vrátane žien, mládeže a menšín.  
 
V roku 2014 Hútske sily zosúladené so silami loajálnymi k bývalému prezidentovi Ali Abdullah 
Salehovi obsadili hlavné mesto Sana'a a započali trojročnú občiansku vojnu medzi houtskými 
silami a vládou Hadiho, ktorá pokračovala do konca roka (poznámka k prekladu: 2017). 
Civilným úradom sa nepodarilo udržať účinnú kontrolu nad bezpečnostnými silami. Rebeli z 
Houtsko-Salehského spojenectva ovládali väčšinu bezpečnostných a štátnych inštitúcií, 
techniky. Konkurenčné rodinné, kmeňové, stranícke a sektárske vplyvy tiež znížili vládnu 
autoritu. 
 
V roku 2014 Houtské povstanie prinútilo vládu prezidenta Hadiho podpísať mierovú dohodu 
sprostredkovanú OSN, v ktorej sa požaduje "vláda jednoty". Hadiho vláda odstúpila po tom, čo 
Houtské sily obsadili prezidentský palác v januári 2015. Vo februári 2015 sily Hútsko-

https://www.ecoi.net/en/document/1430368.html
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Salehského zoskupenia rozpustili parlament, a nahradili ho najvyšším revolučným výborom, 
spojeným so stranou všeobecného ľudového kongresu (GPC) bývalého prezidenta Aliho 
Abdullaha Saleha. Hadi utiekol z domáceho väzenia a utiekol do juhojemenského mesta Aden, 
kde vyhlásil, že všetky kroky prijaté v Sana'a sú protiústavné, opätovne potvrdil svoju pozíciu 
prezidenta, zaviazal sa dodržiavať zásady konferencie o národnom dialógu z roku 2014 a 
vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby chránilo Jemenský politický proces. V marci 2015 
Houtské jednotky začali ofenzívu v južnom Jemene a vstúpili do Adenu a prinútili Hadiho 
utiecť do Saudskej Arábie.  
 
V marci 2015 vojenská koalícia vedená Saudskou Arábiou iniciovala operáciu "rozhodujúca 
búrka" v mene vlády prezidenta Hadiho. Saudská koalícia pokračovala v leteckých a pozemných 
operáciách proti rebelskému Houtsko-Salehovmu zoskupeniu v priebehu roku 2017. 2. 
decembra 2017 bývalý prezident Saleh verejne proklamoval odklon od Houtskeho zoskupenia a 
uvítal spoluprácu s koalíciou; bol zabitý Houtskými silami dva dni neskôr. 
 
Najvýznamnejšie aspekty porušovania ľudských práv, ktoré možno pripísať 
povstalcom/rebelom zoskupenia Houti-Saleh a niekedy vládnym orgánom alebo rôznym 
ozbrojeným zložkám v krajine, zahŕňali nezákonné zabíjanie; nútené zmiznutia a únosy; správy 
o mučení; kruté a život ohrozujúce väzenské podmienky; svojvoľné zatýkanie a zadržanie; 
svojvoľné porušovanie práv na súkromie; potláčanie slobody prejavu, tlače, zhromažďovania a 
združovania; neschopnosť občanov vybrať si svoju vládu prostredníctvom slobodných a 
spravodlivých volieb; všadeprítomná korupcia; kriminalizácia sexuálneho správania rovnakého 
pohlavia, hoci zákon nebol porušený; nábor a používanie detských vojakov; a obchodovanie s 
ľuďmi vrátane nútenej práce. 
 
Hadiho vláda podnikla kroky na vyšetrovanie, stíhanie a potrestanie predstaviteľov, ktorí sa 
dopustili porušovania ľudských práv; avšak beztrestnosť bola pretrvávajúca a všadeprítomná. 
Houtsko-Salehov vplyv na vládne inštitúcie výrazne znížil schopnosť vlády prezidenta Hadiho 
vykonávať vyšetrovanie. 
 
Neštátne subjekty, vrátane povstalcov Houtsko-Salehovho zoskupenia, domorodé/kmeňové 
milície, militantné odštepné zložky, al-Káida na Arabskom polostrove (AQAP) a miestna 
pobočka ISIS, sa údajne dopustili významných zneužívaní ľudských práv. Iba málo z týchto 
konaní viedlo k následnému stíhaniu. Saudské koaličné letecké útoky viedli k civilným stratám a 
poškodeniu infraštruktúry pri viacerých príležitostiach. Hadiho vláda a koalícia  zdržiavala 
alebo odmietala vydanie povolenia na obchodné a záchranné zásielky mierené do rebelmi 
držaných prístavov, čo rovnako ako akcie Houtskych a iných povstalcov, značne narušilo 
poskytovanie pomoci na mieste. 
 
Oddiel 1. Rešpektovanie bezúhonnosti osoby, vrátane slobody: 
a. Svojvoľné zbavenie života a iné nezákonné alebo politicky motivované zabíjanie  
Existuje množstvo hlásení, že súčasní alebo bývalí členovia bezpečnostných síl páchali svojvoľné 
alebo nezákonné zabíjanie. Politicky motivované zabíjanie zo strany neštátnych aktérov, vrátane 
povstaleckých síl Houthi-Saleha a teroristických a povstaleckých skupín, ktoré žiadali o 
pridruženie k AQAP alebo ISIS, sa počas roka výrazne zvýšilo (pozri časť 1.g.). 
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b.   Zmiznutia 
V priebehu roka boli hlásené politicky motivované zmiznutia a únosy jednotlivcov spojených s 
politickými stranami, mimovládnymi organizáciami a médiami kritizujúcimi vládne 
bezpečnostné sily a Houthske hnutie (pozri časť 1.g). Rebeli zo spojenectva Houthi-Saleh a ich 
spojenci niekedy zadržiavali civilných rodinných príslušníkov vládnych bezpečnostných 
úradníkov. Neštátni aktéri sú zameraní na zadržiavanie cudzincov, vrátane tých, o ktorých sa 
predpokladá, že pracujú pre zahraničné diplomatické misie. 
 
Národná komisia pre vyšetrovanie údajných porušení ľudských práv (NCIAVHR) prijala od 
septembra 2016 do júna 2017, 1037 obvinení zo svojvoľného zatknutia a nútených zmiznutí. 
Mnohé neoficiálne skupiny uniesli ľudí, aby dosiahli konkrétne ciele. V septembri organizácia 
Mwatana za ľudské práva (Mwatana) uviedla, že predstavitelia Houthi hnutia vykonali osem 
nútených zmiznutí a že sily vedené vládou prezidenta Hadi uskutočnili ďalšie dve v období od 
septembra 2016 do júla 2017. 
 
c. Mučenie a iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie 
Ústava zakazuje mučenie a iné takéto zneužívanie. Hoci v zákone chýba komplexná definícia 
mučenia, existujú ustanovenia, ktoré umožňujú trest odňatia slobody až na 10 rokov v prípade 
mučenia. 
 
Mučenie a iné formy zlého zaobchádzania boli bežné v zadržiavacích zariadeniach Houthi-Saleh 
a zoskupením Houthi-Saleh bežne vykonávané, podľa NCIAVHR. Komisia uviedla, že od 
septembra 2016 do júna 2017 dostala správy o 386 prípadoch mučenia. 
 
d. Svojvoľné zatknutie alebo zadržanie 
Zákon zakazuje svojvoľné zatknutie a zadržiavanie, ale obe sa naďalej vyskytujú. Zákon 
zakazuje zatýkanie alebo odovzdávanie súdnych príkazov medzi západom slnka a svitaním, ale 
miestne mimovládne organizácie oznámili, že orgány v noci odobrali niektoré osoby podozrivé 
zo zločinov zo svojich domovov bez oprávnenia. Bezpečnostné zložky ministerstva vnútra zostali 
do konca roka vo veľkej miere pod kontrolou Hutských rebelov. Úrad OHCHR uviedol 235 
nepovolených alebo nezákonných zadržaní od januára  do júna 2017 hnutím Houthi-Saleh a 76 
provládnymi zložkami. 
 
e. Odmietnutie spravodlivého verejného súdneho procesu 
Ústava zabezpečuje nezávislé súdnictvo, ale pod kontrolou Houthi-Saleh bolo súdnictvo 
oslabené a brzdené korupciou, politickým zasahovaním a nedostatkom riadneho právneho 
vzdelávania. Sociálne a politické príslušnosti sudcov a príležitostné úplatkárstvo ovplyvnili 
verdikty. Nedostatok kapacít a neochota vlády v niektorých prípadoch vynútiť súdne príkazy, 
najmä mimo miest, podkopali dôveryhodnosť súdnictva. Zločinci hrozili a obťažovali členov 
súdnictva, aby ovplyvnili prípady. NCIAVHR uviedol, že od septembra 2016 do júna 2017 
dostal správy o 693 prípadoch mimosúdneho trestného stíhania. 
 
f. Svojvoľné alebo nezákonné zasahovanie do ochrany osobných údajov, rodiny, domova alebo 
korešpondencie 
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Zákon zakazuje tieto kroky, orgány však v týchto zásahoch pokračujú. Podľa mimovládnych 
organizácií zaoberajúcich sa ľudskými právami subjekty povstaleckých bezpečnostných služieb 
prehľadávali domovy a súkromné kancelárie, sledovali telefonické hovory, čítali osobnú poštu a 
e-mail a inak zasahovali do osobných záležitostí bez legálnych vydaných príkazov alebo súdneho 
dozoru. 
 
g. Zneužívanie ľudských práv vo vnútroštátnom konflikte 
V roku 2014 Houthi-Saleh rebeli prevzali kontrolu nad hlavným mestom a obsadili mnohé 
vládne úrady, čo spôsobilo premiestnenie prezidenta Hadiho a jeho vlády v roku 2015. 
Následný konflikt pokračoval ku koncu roka. Mierový proces pod vedením OSN zahŕňal pokusy 
obnoviť v priebehu roka zastavenie nepriateľstva. Toto úsilie neprinieslo žiaden pokrok a 
konflikt pokračoval v eskalácii. V priebehu roka Saudskou Arábiou vedená koalícia pokračovala 
vo vojenských operáciách proti rebelom Houthi-Saleh, vrátane aktívnej vojenskej úlohy SAE. 
 
Počas celého roka dochádzalo k zrážkam, keď vojnové strany strácali a znovu získavali územie. 
Lojálnosť armády bola rozdelená medzi mnohých miestnych aktérov. Ozbrojené konflikty sa 
rozšírili do viacerých častí krajiny medzi povstalcami Houthi-Saleh, stúpencami strany Islah 
(sunitský islamisti) a Rashadovej strany (Salafisti), ozbrojenými separatistmi spojenými s 
južným separatistickým hnutím: Hirakovými kmeňovými silami, vládnymi odporovými silami a 
niektorými Saudskými koaličnými pozemnými silami s účasťou prvkov ozbrojených síl vlády 
Hadi. Teroristické skupiny, vrátane AQAP, vykonali mnoho smrteľných útokov proti vládnym 
predstaviteľom a inštitúciám, bojovníkom z Houthi, členom kmeňa Hiraka a ďalších aktérov 
obvinených zo správania, ktoré porušuje právo šaría. 
 
Jemenskí a medzinárodní pozorovatelia kritizovali všetky strany konfliktu za civilné straty a 
poškodenie infraštruktúry vyplývajúce z bombardovania a leteckých útokov. 
 
V dôsledku bojov sa humanitárna situácia v krajine výrazne zhoršila, pričom 8,4 milióna ľudí 
čelilo potenciálnemu riziku hladomoru a 80% obyvateľov krajiny vyžadovalo humanitárnu 
pomoc ku koncu roka 2017, podľa údajov Organizácie Spojených národov. Odhaduje sa, že tri 
milióny Jemencov bolo v priebehu roka vnútorne presídlených. Organizácia Spojených národov 
odhaduje, že iba 55% zdravotníckych zariadení zostalo funkčnými. 
 
Jemen trpí dvoma ohniskami cholery, prvá prepukla v októbri 2016 a druhá v apríli 2017. 
Svetová zdravotnícka organizácia od apríla hlásila viac ako 964 000 spozorovaných prípadov a 
viac ako 2 220 úmrtí. 
 
Zabíjanie: Zatiaľ čo informácie o počte civilných obetí boli neúplné - hlavne za situácie, keď 
došlo k zatvoreniu mnohých zdravotníckych zariadení v priebehu roka z dôvodu neistoty a 
nedostatku dodávok - mimovládne organizácie, mediálne oddelenia a humanitárne a 
medzinárodné organizácie uviedli, že situáciu v Jemene možno označiť za neprimerané a 
nerozvážne použitie sily všetkými stranami v pokračujúcom konflikte. 
 
Najmenej 5 000 civilistov, vrátane 1 120 detí, bolo zabitých a viac ako 8 700 zranených v 
konflikte od marca 2015 do augusta 2017, podľa OHCHR. Úrad OHCHR ďalej odhadoval, že v 
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prvej polovici roka 2017 došlo k viacerým leteckým útokom, než za celý roku 2016, čo viedlo k 
zvýšeniu počtu civilných obetí a zhoršujúcej sa humanitárnej situácii. Civilisti sa tiež stali 
obeťami ostreľovania rebelov Houthi-Saleh a ich pridružených spriaznených spojencov. Ďalšie 
úmrtia vyplynuli z útokov a zabíjania ozbrojených skupín, vrátane AQAP a ISIS. 
 
Saudské koaličné letecké útoky údajne viedli k civilným stratám a poškodeniu infraštruktúry 
pri viacerých príležitostiach. Organizácia Spojených národov a mimovládne organizácie, 
vrátane HRW a Amnesty International, vyjadrili vážne obavy v súvislosti s koaličnými aktivitami 
vedenými zo strany Saudskej Arábie, pričom tvrdili, že niektoré koaličné letecké útoky boli 
neprimerané a spôsobili neúmerný kolaterálny dopad na civilistov. V niekoľkých prípadoch 
saudská koalícia informovala, že škody pri danom výbuchu/incidente neboli spôsobené ich 
náletmi, ale zo strany Houthi-Salehových povstaleckých síl; pro-Houthi médiá prinášali často 
tomu protirečiace tvrdenia. V dôsledku pokračujúcich bojov existovali obmedzené príležitosti 
na riadne vyšetrovanie po incidentoch. 
 
Podľa HRW 16. Marca 2017 vypálil vrtuľník na civilný čln v Červenom mori neďaleko mesta 
Hudaydah, ktorý prevážal prevažne somálskych občanov vrátane mnohých utečencov a 
migrantov. Výsledkom bolo 42 obetí, vrátane žien a detí. Saudská koalícia a jednotky Houthi-
Saleh popierali zodpovednosť za útok; vyšetrovanie OSN pripísalo zodpovednosť saudskej 
koalícii. 
Reuters a niekoľko miestnych zdrojov médií oznámili, že 17. Júna 2017 dve saudské koaličné 
letecké nálety zabili najmenej 25 civilistov na al-Mashnaq trhu v okrese Shada Sa'ada. 
18. júla 2017 uviedol OHCHR, že koalícia v leteckom útoku zo strany Saudskej Arábie zabila 
najmenej 18 civilistov vrátane 10 detí v obci al-Asheerah v Taiz. Tri rodiny v dome boli 
vnútorne presídlené osoby, ktoré sa presťahovali v dôsledku leteckých útokov vo svojej 
domovskej dedine. 
 
Únosy: Vo svojej augustovej správe OHCHR uviedla, že od júla 2015 bolo overených 491 
prípadov únosov a "odňatia slobody". Z nich bolo 89% údajne spáchaných ľudovými výbormi 
alebo kmeňovými milíciami, 6% zložkami AQAP a 5% percent ľudovými odbojovými výbormi 
alebo ozbrojenými skupinami. Úrad OHCHR uviedol, že 24 marca bolo údajne zadržaných bez 
príčiny vo väzenských zariadeniach po celej krajine približne 249 osôb vrátane 18 novinárov. 
Kmeňové skupiny boli tiež zodpovedné za únosy za výkupné, rovnako ako s inými neštátnymi 
aktérmi, ako je AQAP (pozri časť 1.b.). 
 
Miestne tlačové správy a aktivisti tiež tvrdili, že koalícia a miestne sily v rámci boja proti 
terorizmu v oblasti Mukalla uniesli, ľubovoľne zadržali a týrali sa jednotlivcov vrátane tých, ktorí 
nemali zjavné väzby na teroristické organizácie. 
 
Ďalšie zneužívanie súvisiace s konfliktom: Všetky strany konfliktu zvyčajne zavádzali prísne 
obmedzenia pohybu osôb, tovaru a humanitárnej pomoci. Nedostatok potravín, nedostatok 
paliva, poškodenie miestnej infraštruktúry a nedostatočný prístup humanitárnych organizácií k 
zraniteľným skupinám obyvateľstva prispeli k zhoršujúcej sa humanitárnej situácii. 
Vládne inštitúcie, nad ktorými prevzala moc koalícia Houthi-Saleh, sa z dôvodu nesprávneho 
inštitucionálneho riadenia ocitli v hlbokých ekonomických problémoch - nezaplateniu miezd 
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pracovníkov a obvineniam z rozsiahlej korupcie vrátane kontrol na hraniciach kontrolovaných 
milíciami Houthi-Saleh, ktoré vážne ovplyvnili rozdelenie potravinovej pomoci a zhoršili 
potravinovú neistotu. 
Milície zadržiavali kamióny obsahujúce potraviny, lekárske potreby a pomocné vybavenie na 
kontrolných stanovištiach a zabraňovali im vstúpiť do väčších miest. 
Vyskytli sa správy o útokoch na zdravotnícke zariadenia a zdravotníckych pracovníkov. V správe 
OHCHR zo septembra 2017 pre Jemen sa uvádza, že podľa Svetovej zdravotníckej organizácie 
k októbru 2016 bolo najmenej 274 zdravotníckych zariadení poškodených alebo zničených 
bojom, 13 zdravotníckych pracovníkov zabitých a 31 zranených pri plnení svojich povinností. 
Vyskytli sa správy o použití civilistov na ochranu bojovníkov. Sily Houthi-Saleh údajne používali 
zajatcov ako ľudské štíty vo vojenských táboroch a muničných skladoch pri hrozbe koaličných 
leteckých útokov. 
 

B. AI – Amnesty International - Amnesty International Report 2017/18 – Stav 
ľudských práv vo svete – Jemen / publikované dňa 22.2.2018 (Zdroj: 
https://www.ecoi.net/en/document/1425122.html) 

 
Všetky strany pokračujúceho ozbrojeného konfliktu spáchali vojnové zločiny a iné závažné 
porušenia medzinárodného práva s nedostatočnými opatreniami zodpovednosti na 
zabezpečenie spravodlivosti a odškodnenia obetí.  
Koalícia pod vedením Saudskej Arábie podporujúca medzinárodne uznávanú jemenskú vládu 
naďalej bombardovala civilnú infraštruktúru a vykonávala bezohľadné útoky, zabíjala a zranila 
veľa civilistov. Sily Huthi-Saleh útočili bez rozdielu na civilné obytné oblasti v meste Ta'iz a 
útočili bez rozdielu cez hranice do Saudskej Arábie, pričom zabili a zranili civilistov. Jemenská 
vláda, jednotky Huthi-Saleh a jemenské sily pripojené k Spojeným arabským emirátom (SAE), 
všetci boli zapletení do nezákonných postupov nelegálneho zadržiavania vrátane nútených 
zmiznutí a mučenia a iného zlého zaobchádzania.  
 
Ženy a dievčatá naďalej čelili zakorenenej diskriminácii a iným zneužívaniam vrátane nútených a 
skorých sobášov a domáceho násilia. Trest smrti zostal v platnosti; žiadne informácie neboli 
verejne dostupné o trestoch smrti alebo popravách. 
 
Ozbrojený konflikt 
Podľa Úradu Vysokého komisára OSN pre ľudské práva bolo zabitých 5144 civilistov vrátane 
viac ako 1 184 detí a od začatia konfliktu v marci 2015 až do augusta 2017 a bolo zranených viac 
ako 8 749 civilistov. Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) uviedol, že 
viac ako dve tretiny obyvateľstva potrebujú humanitárnu pomoc a najmenej 2,9 milióna ľudí 
utieklo z domova. WHO uviedla, že viac ako 500 000 ľudí bolo postihnutých  cholerou kvôli 
nedostatku čistej vody a prístupu k zdravotníckym zariadeniam. Takmer 2000 ľudí zomrelo na 
choleru od vypuknutia epidémie v roku 2016. Pretrvávajúci konflikt bol hlavným faktorom 
v prepuknutí cholery v Jemene. 
 
Porušovania práv hnutím Huthi-Saleh a pro-vládnymi milíciami 
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Huthi a ich spojenecké sily, vrátane armádnych jednotiek, verní bývalému prezidentovi 
Salehovi, pokračovali v používaní taktiky, ktorá je v rozpore so zákazom nerozlišujúcich útokov. 
Neselektívne využívali výbušnú muníciu s veľkým dosahom vrátane mínometov a húfnic v 
obytných oblastiach kontrolovaných alebo napadnutých opozičnými silami, zabíjajúc a zraňujúc 
civilistov. 
 
Mesto Ta'iz bolo obzvlášť postihnuté, pričom takéto útoky sa v určitých obdobiach zintenzívnili 
vrátane januára a mája. OSN uviedla, že séria útokov od 21. mája do 6. Júna 2017 medzi 
jednotkami Huthi a anti-Huthi zabila najmenej 26 civilistov a zranila aspoň 61.  
 
Huthis a ich spojenci tiež pokračovali v ukladaní medzinárodne zakázaných protipechotných 
nášľapných mín, ktoré spôsobili civilné obete. 15. septembra oznámila OSN ďalšiu sériu zjavne 
nerozlišujúcich útokov, ktoré začalo hnutie Huthi-Saleh v Ta'iz, vrátane bombardovania v dome 
v okrese Shab al-Dhuba a na trhu Al-Sameel, ktorý zabili tri deti a zranili ďalších sedem. 
 
Huthis a ich spojenecké sily, ako aj pro-vládne sily, pokračovali v nábore a nasadzovaní 
detských vojakov. 
 
Porušovania koalíciou pod vedením Saudskej Arábie 
OSN uviedla, že koalícia vedená Saudskou Arábiou podporujúcou vládu prezidenta Hadiho 
bola naďalej hlavnou príčinou civilných obetí v konflikte. Koalícia pokračovala v bezprávnom 
páchaní vážneho porušovania medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a humanitárneho 
práva. 
 
Koaličné lietadlá vykonali bombové útoky na oblasti kontrolované alebo napadnuté Houtskými 
silami a ich spojencami, najmä v štátoch Sana'a, Ta'iz, Hajjah, Hodeidah a Sa'da, ktoré zabili a 
zranili tisíce civilistov. Mnohé koaličné útoky boli zamerané na vojenské ciele, iné boli 
nerozlišujúce, neprimerané alebo smerovali proti civilistom a civilným objektom, vrátane 
pohrebných zhromaždení, škôl, trhov, obytných oblastí a civilných lodí. 
 
V marci vrtuľník napadol loď nesúcu 146 somálskych migrantov a utečencov pri pobreží 
prístavného mesta Hodeidah, pričom zabil 42 civilistov a zranil ďalších 34 ľudí. Ďalší útok v 
auguste na obytnú štvrť na juhu Sana'a zabila 16 civilistov a zranila ďalších 17, z ktorých 
väčšina boli deti. 
 
Koaličné sily používali nepresnú muníciu pri niektorých útokoch, vrátane veľkých bômb so 
širokým rádiusom dopadu, ktoré spôsobili straty a ničenie za hranicami ich bezprostredného 
dopadu. Taktiež pokračovali v používaní kazetovej munície pri útokoch na vládu Sa'da, napriek 
tomu, že takáto munícia bola medzinárodne zakázaná z dôvodu ich neodmysliteľne 
nerozlišujúcej povahy. Kazetová munícia má za úlohu rozptýliť veľké množstvo výbušných 
bômb v obrovských oblastiach a predstavuje pretrvávajúce riziko kvôli ich častému zlyhaniu pri 
odpálení pri počiatočnom náraze. Vo februári koalícia odpálila brazílske rakety, ktoré 
obsahovali zakázanú kazetovú muníciu do obytných a poľnohospodárskych území v meste 
Sa'da, zranili dvoch civilistov a spôsobili majetkové škody. 
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Letecká a námorná blokáda 
Koalícia naďalej uplatňovala čiastočnú námornú a vzdušnú blokádu, ktorá bola v novembri 
2017 sprísnená, so zámienkou presadzovať zbrojné embargo schválené OSN proti hnutiu 
Houthis a Saleh. V priebehu roka tieto blokády obmedzili pohyb osôb a tovaru, prehĺbili 
humanitárnu krízu spôsobenú konfliktom a prispeli k porušovaniu práva na zdravie a 
primeranej životnej úrovni vrátane primeraného stravovania. To prispelo k všadeprítomnej 
potravinovej neistote a najhoršou epidémiou cholery na svete. V marci mimovládna 
organizácia Save the Children oznámila, že koalícia zabránila tomu, aby tri z jej zásielok 
pomoci dosiahli prístav Hodeidah a donútili ich presmerovať do Adenu a odložiť poskytnutie 
pomoci na tri mesiace. V auguste OCHA uviedla, že štyri plavidlá, ktoré prepravujú viac ako 71 
000 ton paliva, dostali od koalície odmietnutie prístupu k prístavu v Hodeidahu. V novembri 
zabránila koalícia prístup do prístavu Hodeidah 29 lodiam prevážajúcim základné dodávky, 
tvrdí OCHA. 
 
Svojvoľné zatýkanie a zadržiavanie 
Sily Houthi-Saleh, jemenská vláda a jemenské sily spojené so Spojenými arabskými emirátmi, 
sa podieľali na svojvoľných a nelegálnych praktikách zadržiavania. Amnesty International 
zdokumentovala niekoľko prípadov, keď boli v Sana'a a Marib zadržaní civilisti len preto, aby 
ich využili ako pákový efekt pre budúce výmeny väzňov, čo znamená ručenie za rukojemníkov a 
porušovanie medzinárodného humanitárneho práva. 
 
V Sana'a a v iných oblastiach, ktoré ovládali Houthis a ich spojenci, sa pokračovalo v 
svojvoľnom zadržiavaní a zadržiavaní kritikov a protivníkov, ako aj novinárov, súkromných osôb, 
obhajcov ľudských práv a členov bahaijskej komunity, ktorí boli vystavení nútenému zmiznutiu. 
Päť bahájskych mužov zostalo na konci roka vo väzbe. Jeden z mužov bol držaný už takmer 
štyri roky, obvinený Houtmi z apostázy, za ktorý je trest smrti podľa jemenského práva. 
 
Jemenské sily podporované Spojenými arabskými emirátmi, v Adene spáchali sériu 
svojvoľného zadržiavania a násilných zmiznutí. Amnesty International zdokumentovala 13 
prípadov svojvoľného zadržania počas roka; niektorí z týchto zadržaných boli držaní v izolácii 
alebo boli vystavení nútenému zmiznutiu. Členovia bahájskej komunity boli tiež svojvoľne 
zadržaní na medzinárodnom letisku Aden miestnymi silami spojenými so Spojenými arabskými 
emirátmi a počas deviatich mesiacov boli zadržiavaní bez obvinenia. 
 

C. Freedom House – Sloboda vo svete 2018 – Jemen / publikované Január 
2018 (Zdroj: https://www.ecoi.net/en/document/1426466.html)  

 
Prehľad: 
Jemen je spustošený občianskou vojnou, ktorá začala v roku 2015, kedy cudzie mocnosti pod 
vedením Saudskej Arábie intervenovali za vládu prezidenta Abd Rabbu Mansura Hadiho proti 
houtskému povstaleckému hnutiu, ktoré odvodzuje svoj pôvod od náboženskej komunity Zaidi 
šíitskej, ktorá tvorí veľkú menšinu v Jemene, a ktorí vytvorili spojenectvo s bývalým 
prezidentom Aliom Abdullahom Salehom. Civilné obyvateľstvo trpelo priamym násilím 

https://www.ecoi.net/en/document/1426466.html
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páchaným oboma stranami konfliktu, ako aj v dôsledku hladu a chorôb spôsobených 
prerušením obchodu a pomoci. Voľby sú už dávno oneskorené, normálna politická aktivita sa 
zastavila a kľúčové štátne inštitúcie prestali fungovať. 
 
Kľúčový vývoj v roku 2017: 
Aliancia Houthi-Saleh sa rozpadla v decembri, keď dve frakcie na seba začali narážať v Sanaa, 
Saleh urobil mierový návrh smerom ku koalícii vedenej Saudskou Arábiou a Houtské sily 
nakoniec zabili bývalého prezidenta pri útoku na jeho konvoj. Celkový konflikt to však naďalej 
neoslabilo. 
 
Napriek tomu, že povstalecké sily, ktoré údajne čerpali materiálnu podporu od Iránu, ovládali 
hlavné mesto a väčšinu severnej a západnej krajiny, vláda Hádiho a jeho spojencov sa pokúšala 
vyvolávať nátlak na toto územie zo všetkých smerov, a to najmä zo základne v južnom prístave 
Aden. Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty (SAE) si zachovali neformálne sféry vplyvu, 
zatiaľ čo militantné skupiny Islamic State (IS) a Al-Káida na Arabskom polostrove (AQAP) držali 
územia juhovýchodne. 
 
USA okrem toho, že podporili koalíciu pro-Hadi, zvýšili frekvenciu priamych útokov na 
podozrivé ciele AQAP a IS v Jemene po tom, ako v januári nastúpil do funkcie prezident Donald 
Trump. 
 
Pre viac ako polovicu obyvateľov Jemenu bola ku koncu roka považovaná potrava za neistú a 
krajina tiež čelila najväčšiemu zaznamenanému prepuknutiu cholery v moderných dejinách, 
pričom obe problémy zhoršila blokáda jemenských prístavov a letísk pod vedením Saudskej 
Arábie. Saudská letecká kampaň podporovaná Spojenými štátmi a niektorými európskymi 
vládami pokračovala v útokoch na civilnú infraštruktúru a centrá obyvateľstva, ktoré opakovane 
zasahovali do zdravotníckych zariadení. 
 
Novinári a aktivisti sa aj naďalej zadržiavali svojvoľne, vrátane jedného z najvýraznejších 
politických aktivistov v Jemene, Hisama al-Omeisyho, ktorý bol v auguste zatknutý Národným 
bezpečnostným úradom, ktorý ovládajú Huthyin. 
 
A. VOLEBNÝ PROCES: 
V novembri 2011, pod trvalým tlakom zo Spojených štátov, OSN a Rady pre spoluprácu v 
Perzskom zálive, dlhoročný prezident Saleh podpísal Saudmi sprostredkovanú dohodu, ktorá 
prenáša právomoci na viceprezidenta Hadiho, výmenou za imunitu pred stíhaním pre jeho 
úlohu, ktorú zohral v násilných zákrokoch na protivládnych protestoch. 
 
Vo februári 2012 potvrdili jemenskí voliči prezidenta Hadiho, ktorý kandidoval bez oponenta, 
ako dočasného prezidenta s dvojročným funkčným obdobím. V januári 2014 uzavrela viac 
stranná Konferencia národného dialógu (NDC), po mesiaci trvajúcej iniciatívy, ktorej cieľom 
bolo dosiahnuť dohodu o politickej budúcnosti Jemenu za účasti viac ako 500 delegátov, s 
plánom transformovať krajinu na federatívny štát šiestich regiónov. NDC tiež predĺžil mandát 
Hadiho o jeden rok, aby sa navrhované reformy mohli finalizovať v novej ústave. 
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Pôvodný šesťročný mandát posledného parlamentu uplynul v roku 2009 a voľby boli opäť 
odložené v roku 2011 počas občianskeho povstania proti Salehovi. V januári 2014 NDC 
vyhlásila, že parlamentné voľby sa uskutočnia do deviatich mesiacov od referenda o novej 
ústavnej zmluve. Ústavná redakčná komisia dokončila svoju prácu v januári 2015, ale kvôli 
vypuknutiu občianskej vojny a intervencie zo strany Saudskej Arábie v marci toho istého roka sa 
zatiaľ neuskutočnilo žiadne hlasovanie. Štátny parlament bol rozpustený po tom, čo hnutie 
Houthis ovládlo hlavné mesto. 
 
V rámci existujúcej ústavy je prezident zvolený za sedemročné obdobie a menuje 111 členov 
do značnej miery poradnej hornej komory parlamentu, Majlis al-Shura (Poradná rada). 301 
členov dolnej snemovne, Snemovne reprezentantov, je volených na šesťročné obdobie. 
Krajinské rady a guvernéri sú tiež volení. Voľby sú v súčasnosti mnoho rokov v oneskorení a 
žiadna strana občianskej vojny nebola schopná presadiť dostatočnú územnú kontrolu na 
vykonávanie akéhokoľvek volebného rámca. 
 
B. POLITICKÝ PLURALIZMUS A ÚČASŤ 
Houthis a ich spojenci tvrdo potlačili politických oponentov v oblastiach, ktoré sú pod ich 
kontrolou od roku 2015. V roku 2017 boli v roku 2017 zadržaných desiatky novinárov, 
právnikov a aktivistov, ktorí kritizovali povstalecké hnutie, vrátane vysoko postavených. Politický 
aktivista Hisham al-Omeisy, bol v auguste 2017 zaistený bezpečnostnými agentmi Houthi a 
koncom roka bol stále vo väzbe. Sily spojené s vládou prezidenta Hadiho a jej spojencami v 
Spojených arabských emirátoch boli tiež obvinené z ľubovoľného zadržiavania vnímaných 
politických protivníkov. 
 
Parlamentné voľby sa v Jemene nekonali od roku 2003 a od roku 2009 sú odložené. Posledné 
prezidentské voľby v roku 2012 prezentovali iba jedného kandidáta. O budúcich voľbách nebol 
stanovený dátum a mierová politická opozícia bola potlačená v kontexte občianskej vojny. 
 
C. FUNGOVANIE VLÁDY 
Jemen nemá žiadnu fungujúcu ústrednú vládu a všetky štátne inštitúcie, ktoré naďalej fungujú, 
sú kontrolované neoprávnenými úradníkmi a ozbrojenými skupinami. Vláda prezidenta Hadiho 
je do značnej miery závislá od svojich zahraničných patrónov, najmä zo Saudskej Arábie a SAE. 
 
Transparentnosť vlády a zodpovednosť boli ešte pred vypuknutím vojny v roku 2015, 
absolútne minimálne, keďže sieť Salehovej korupcie a patronátu zostala zakorenená vo 
verejných inštitúciách a formálne protikorupčné mechanizmy boli do značnej miery neúčinné. 
V apríli 2016 vláda Hadího vymenovala za jemenského viceprezidenta dlhoročného 
vojenského veliteľa a predstaviteľa vládnucej strany Ali Mohsen al-Ahmara, čo signalizovalo 
návrat obchodníka s pohonnými hmotami, ktorého americký predstavitelia podozrievajú z 
rozsiahlej účasti na pašovaní zbraní a paliva pred 2011. Prerušenie zákonného obchodu 
spôsobené občianskou vojnou zvýšilo úlohu čierneho trhu a vytvorilo ďalšie príležitosti na 
štepenie. 
 
Jediná skutočne národná inštitúcia, ktorá naďalej fungovala počas občianskej vojny - centrálna 
banka - bola od augusta 2016 rozdelená medzi verziu podporovanú vládou v Adene a verziu 
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podporovanú rebelmi Houthi-Sakeh v Sanaa, čo spôsobuje politické narušenie platov vo 
verejnom sektore a ďalšie znižovanie transparentnosti štátnych financií. 
 
D. SLOBODA  PREJAVU A PRESVEDČENIA 
Islam je oficiálne náboženstvo a ústava vyhlasuje, že šaría (islamské právo) je zdrojom 
všetkých právnych predpisov. Jemen má niekoľko nemoslimských náboženských menšín; ich 
práva sa tradične rešpektujú v praxi, je zakázané konvertovanie z islamu. Občianska vojna 
zapálila sektárske napätie medzi šiitskými houtmi a sunnitskými militantnými skupinami. 
Členovia jemenskej bahájskej komunity hlásili zvýšené prenasledovanie houtmi 
kontrolovanými povstaleckými silami, čo vnímajú ako znak rastúceho iránskeho vplyvu. 
 
Silná politizácia života na kampusoch vrátane napätia medzi podporovateľmi Salehovej strany 
Generálneho ľudového kongresu (GPC) a opozičnej strany Islah, historicky narušila akademické 
slobody na univerzitách. Od roku 2015 sily Houthi zadržali učiteľov ako súčasť svojho tvrdého 
zásahu proti disidentom. Občianska vojna tiež viedla k poškodeniu školských zariadení v celej 
krajine, pozastaveniu vyučovania a iných aktivít v školách a na univerzitách a úmrtiam detí, 
ktoré boli obeťami vojenských útokov buď omylom  alebo pri úmyselných vojenských útokoch 
na školy. Už milióny študentov kvôli vojne nenavštevuje školy. 
 
E. PRÁVO NA ZDRUŽOVANIE A ORGANIZOVANIE 
Sloboda združovania je ústavne zaručená a v krajine pracuje veľký počet mimovládnych 
organizácií, ale ich schopnosť fungovať je obmedzená v dôsledku zasahovania ozbrojených 
skupín do ich činnosti. Houthské sily zatvorili alebo napadli kancelárie mimovládnych organizácií 
a zadržali aktivistov. Obidve strany v občianskej vojne zablokovali alebo zdržali humanitárnu 
pomoc. 
 
F. PRAVIDLÁ PRÁVNEHO ŠTÁTU 
Súdnictvo, hoci je formálne nezávislé, je náchylné na zásahy rôznych politických frakcií. 
Orgány majú nedostatočné záznamy o presadzovaní súdnych rozhodnutí, najmä tých, ktoré 
boli vydané proti prominentným kmeňovým alebo politickým vodcom. V dôsledku nedostatku 
účinného súdneho systému sa občania často uchýlia k kmeňovým formám spravodlivosti a 
zvykového práva, tieto praktiky sa zvýšili, keďže vplyv štátu sa naďalej zhoršoval. 
 
Svojvoľné zadržania sú bežné, stovky prípadov bolo zdokumentovaných v posledných rokoch. 
Množstvo násilných zmiznutí, je bez dostupných informácií o stave alebo polohe obetí. 
Zadržané osoby sa často zadržiavajú na neoficiálnych miestach zadržiavania.  
Podobne ako v iných štátnych inštitúciách, bezpečnostné a spravodajské agentúry, ako 
napríklad Politická bezpečnostná organizácia (PSO), boli rozdelené na paralelné časti ovládané 
Houthitmi a prívržencami Hadiho, pričom každý z nich pôsobil na území ovládanom jeho 
stranou v občianskej vojne. V oblastiach, ktoré sa nachádzajú v oblasti pôsobnosti SAE v 
južnom Jemene, boli špeciálne jednotky emirátov obvinené z prevádzky siete tajných väzníc a 
zadržiavacích centier, o ktorých sa hovorí, že mučenie sa v nich bežne vyskytuje. 
 
Napriek rastúcemu sektárskemu rozporu medzi sunnitskou moslimskou väčšinou a veľkou 
šiitskou menšinou Zaidi je Jemen relatívne homogénny z hľadiska jazyka a etnickej 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liga za ľudské práva 
Baštová 5, 811 02, Bratislava 
IČO: 31807968 / DIČ : 2022095471 
www.hrl.sk 
 

 

tel./fax: +421 2 534 10 182 
mobil: +421 918 682 457 
hrl@hrl.sk 
 

 

14 

príslušnosti. Avšak menšinová skupina známa ako Akhdam alebo Muhamasheen čelí silnej 
sociálnej diskriminácii a chudobe.  
 
Ženy tiež naďalej čelia diskriminácii v mnohých aspektoch života a ich svedectvo na súde je 
ekvivalentné polovici mužskému. Sexuálna aktivita rovnakého pohlavia je nezákonná, s 
prípadnými trestami vrátane bičovania, väzenia a smrti. Kvôli vážnym hrozbám, ktorým čelia, 
len málo homosexuálov (lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov) odhaľuje svoju 
identitu. 
 
Migranti a utečenci, ktorí utekajú pred vojnou a chudobou v Africkom rohu, stále prichádzajú 
do Jemenu aj v roku 2017. Podľa údajov OSN v decembri bolo v krajine približne 280 000 
utečencov a žiadateľov o azyl. Mnohí z tých, ktorí prišli, hľadali prácu v štátoch Perzského 
zálivu, ale čelili tvrdým podmienkam, násiliu a prekážkam v ďalšom cestovaní v Jemene. 
 
G. OSOBNÁ INTEGRITA A INDIVIDUÁLNE PRÁVA 
V decembri 2017 bolo v Jemene vnútorne presídlených viac ako 2 milióny ľudí, podľa Úradu 
Vysokého komisára OSN pre utečencov. Pohyb v rámci krajiny je narušený bojom, poškodením 
infraštruktúry a kontrolnými bodmi, na ktorých sa rôznorodé ozbrojené skupiny angažujú v 
obťažovaní a vydieraní. 
 
Dokonca aj v čase mieru musí žena získať povolenie od svojho manžela alebo otca, aby získala 
pas a cestovala do zahraničia. 
 
Vlastnícke práva a obchodná činnosť boli vážne narušené občianskou vojnou a 
nekontrolovanou korupciou, ako aj ústup štátnych orgánov z veľkých oblastí Jemenu a 
rozdelenie krajiny na sféry vplyvu ovládané Houthi a Hadi. Ženy nemajú rovnaké práva v 
otázkach dedičstva. 
 
Ženy čelia nevýhodám v konaní o rozvode a väzbe a vyžaduje sa od mužského opatrovníka 
povolenie na uzavretie manželstva. Detské manželstvá je rozsiahly problém. Existujú určité 
obmedzenia týkajúce sa manželstiev s cudzincami; žena môže preniesť štátne občianstvo na 
dieťa s manželom narodeným v zahraničí, ak sa dieťa narodí v Jemene. Trestný zákon 
umožňuje zhovievavé tresty pre tých, ktorí sú odsúdení za "zločiny zo cti" - zásahy alebo vraždy 
žien rodinnými príslušníkmi za údajné nemorálne správanie. Hoci zmrzačenie ženských 
pohlavných orgánov je zakázané v štátnych zdravotníckych zariadeniach, v niektorých oblastiach 
stále pretrváva.  
 
Extrémistické skupiny sa pokúšali uvaliť surové verzie šaría na územie pod ich kontrolou a 
prísne potrestali údajné porušenia týkajúce sa sexuálnej aktivity, osobného vzhľadu a iných 
záležitostí. 

D. ICG – International Crisis Group - Bývalý prezident Ali Abdullah 

Saleh zabitý Houthiho bojovníkmi; dôsledky jeho smrti pre 

prebiehajúci ozbrojený konflikt - Zabitie bývalého prezidenta Saleha 

https://www.ecoi.net/en/source/11249.html
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by mohlo zhoršiť Jemenskú vojnu (Komentár) / publikované dňa 06. 

Decembra 2017,  

Zdroj: https://www.ecoi.net/en/file/local/1419919/5228_1513593114_6decthe-killing-
of-former-president-saleh.pdf 

 
Dramatický kolaps aliancie Huthi-Saleh pravdepodobne predĺži Jemenskú vojnu a utrpenie jej 
ľudí. Po zabití bývalého Prezidenta Saleha, Houthiti, ktorých ich nepriatelia v Rijáde považujú 
za iránskych spojencov, majú pevne pod kontrolou hlavné mesto. Ani oni, ani Saudi nemajú 
náladu na kompromis. 
 
Čo viedlo k tomuto náhlemu zvratu v deštruktívnej vojne v Jemene a čo sa presne stalo ? 
Dňa 4. Decembra 2017 zabili Houthiho bojovníci bývalého prezidenta Jemenu a ich bývalého 
spojenca Aliho Abdullaha Saleha. Jeho násilná smrť a vojenská porážka jeho stúpencov v Sanae 
boli vyvrcholením mesiacov rastúceho napätia medzi Salehovou Generálnou ľudovou stranou 
Kongresu (GPC) a Houthitmi.  
 
Predtým, ako sa spolupráca rozpadla, aliancia Houthi-Saleh bojovala spolu proti koalícii 
vedenej zo strany Saudskej Arábie, ktorá podporuje medzinárodne uznávanú vládu Abeda 
Rabba Mansoura Hadiho. Po takmer troch rokoch vojny, vrátane trestajúcich leteckých 
náletov a politiky ekonomických represií, aliancia Houthi-Saleh stále ovládala sever, kde žije 
väčšina obyvateľov Jemenu. 
 
Houthiti a Saleh zdieľajú spoločnú históriu plnú nedôvery a násilia. Bojovali proti sebe v šiestich 
kolách v rokoch 2004 až 2009. Ako partneri proti saudskej koalícii bojovali o moc a pozície vo 
vláde, navzájom sa obviňovali z korupcie a vťahovali sa opakovane do slovných vojen v 
médiách. Medzičasom Houthiti konsolidoval kontrolu nad vojensko-bezpečnostným aparátom, 
ale presná rovnováha moci v kmeňoch a lojalita v rámci niektorých vojenských jednotiek 
nebola jasná.  
 
V auguste 2017, keď Saleh zorganizoval zhromaždenie v Sanae na oslavu 35. výročia GPC, 
Houthiti ho upodozrievali, že sa plánuje obrátiť proti nim za pomoci Saudskej Arábie a 
Spojených arabských emirátov. Na sklamanie jeho nasledovníkov sa Saleh rozhodol nekonať, 
čo ale urobil o štyri mesiace neskôr, a toto rozhodnutie ho stálo život a potvrdilo vojenskú 
nadradenosť Houthis. 
 
Spúšťačom násilia bol konflikt z 29. novembra medzi bojovníkmi Saleha a Houthi prívržencami 
ohľadom kontroly nad Salehovou mešitou, hlavným orientačným bodom v hlavnom meste, 
postavenou a otvorenou Salehom pred desiatimi rokmi. Miestnymi zmierovateľmi sa 
nepodarilo ochladiť napätie a 2. decembra Saleh započal boj tým, že zvolal svojich 
nasledovníkov, aby povstali do zbrane proti Houthitom. Oznámil tiež svoju ochotu "obrátiť list" 
s koalíciou vedenou Saudskou Arábiou, týmto vyhlásením, sa potvrdila jeho zrada proti 
Houthitom a pohoršenie časti jeho základne, ktorí síce boli proti združeniu Houthi, ale ešte 
viac proti saudským vojenským akciám v Jemene. 

https://www.ecoi.net/en/file/local/1419919/5228_1513593114_6decthe-killing-of-former-president-saleh.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/1419919/5228_1513593114_6decthe-killing-of-former-president-saleh.pdf
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Na krátku chvíľu to vyzeralo, že Saleh by mohol vyhrať. GPC a koaličné médiá vedené Saudskou 
Arábiou oznámili víťazstvá v Sana´a tvrdiac, že Salehove ozbrojené sily republikánskej gardy 
prevzali letisko, strategické vojenské základne a vládne budovy. Ale ich eufória trvala krátko. 
Dňa 3. decembra Houthiti odpovedali vojensky a 4. decembra po krátkej krvavej bitke v uliciach 
hlavného mesta sa karta obrátila proti Salehovým silám. Kritickým momentom bolo, že sa 
kmene v okolí Sanaa nedostala k Salehovej obrane. Väčšina z nich zostala neutrálna a umožnila 
Huthiom posilniť vstup do mesta. Napriek tomu, že Saleh a jeho strana sa tešili veľkej podpore 
a popularite verejnosti, nepremietlo sa to do reálnej výhody. 
Aké boli reakcie miestnych hráčov na jeho smrť? 
Najčastejšou reakciou je šok. Saleh bol súčasťou riadiacej štruktúry Jemenu, odkedy sa stal 
prezidentom v roku 1978. Bol známy ako chamtivý politik, ktorý všetko prežije. Bol 
nenávidený aj milovaný. Mnohí ho vyzývali, aby opustil politický život od občianskeho 
povstania proti nemu v roku 2011, ale jeho násilná smrť a nedostatok jasného pokračovania 
vo vedení jeho strany pravdepodobne skomplikujú konflikt. Pre GPC má Salehova smrť a 
vojenská porážka jeho síl v Sana´a ničivé politické a vojenské následky.  
 
Salehov syn a bývalý veliteľ republikánskej gardy Ahmed Ali Abdullah Saleh je v exile. Jeho 
synovec a bývalý veliteľ špeciálnych síl Tareq Saleh bol tiež zabitý v Sanae.  
 
Počas súčasnej vojny niektorí prominentní členovia GPC podporovali vládu prezidenta Hadi, 
hoci väčšina zostala so Salehom. Po Salehovej smrti, sa niektorí môžu pripojiť k Hadiovej strane, 
zatiaľ čo mnohí v Sana´a podporujú Houthitov, hlavne z kombinácie strachu, nedostatku lepších 
možností a spoločného nepriateľstva voči leteckým náletom zo Saudskej Arábie. Pre Huthiov je 
jeho smrť považovaná za víťazstvo. Mnohí v skupine už dlho chceli pomstiť za smrť svojho 
vodcu, Husseina Badr al-Deena al-Huthiho, zabitého silami prezidenta Saleha v roku 2004. 
Navyše, považujú to za odôvodnenú odpoveď za Salehove obrátenie sa proti nim. 
 
Znamená to zmenu miestnej rovnováhy Jemenu? 
Momentálne sú Houthiti víťazmi a je možné, že budú naďalej konsolidovať vojenskú a politickú 
kontrolu severu. Porazili svojho jediného skutočného súpera na zemi a tým zastrašili tých, ktorí 
by sa im mohli v budúcnosti postaviť. Avšak existujú tu pre nich aj dôležité riziká. Zabitie 
Saleha, jeho rodinných príslušníkov a vysoko postavených členov strany, ako aj pokračovanie 
Houthitských nájazdov na domovy a zadržiavanie predstaviteľov GPC podozrivých z toho, že 
proti nim pozdvihli zbrane, predstavuje zárodok pre budúce zacyklenie sa vo výkone pomsty. 
 
Houthiti sú si vedomí politických rizík vzdialenia sa od GPC a na verejnosti rozlišujú medzi 
prívržencami Saleha, ktorí proti nim pozdvihli zbrane a zvyškom strany, o ktorých tvrdia, že 
nenesú zodpovednosť za nedávne udalosti a stále ich považujú za bratov. Slová a vyhlásenia 
však nevrátia späť to, čo sa už stalo. Väčšina členov GPC sa bojí a je hlboko nahnevaná, čo 
vytvára situáciu, v ktorej sa Houthiti stále viac budú musieť spoliehať na silu a zastrašovanie, 
aby si udržali kontrolu. 
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E. Inštitút pre globálnu zmenu Tonyho Blaira-  Čo je Houthiho hnutie / 

Publikované dňa 7. 9. 2016, Zdroj: https://institute.global/insight/co-
existence/what-houthi-movement 

 
Od marca 2015 v jemenskom konflikte došlo k tomu, že šiítske hnutie Houthi sa postavilo proti 
ústredným vládnym silám podporovaným medzinárodnou koalíciou pod vedením Saudskej 
Arábie, s takmer každodennými hláseniami o náletoch a pravidelnej cezhraničnej paľbe. Sekta 
Zaydi, aktívna od 90. rokov, sa začala rozširovať najmenej od roku 2011. 
Vo februári 2015 sa uskutočnil Houthský prevrat, ktorým zosadili prezidenta Abd Rabbuh 
Mansura Hadiho, a ich následné pokroky vo veľkej časti západného a južného Jemenu, 
zodpovedajú tomuto modelu Houtskeho expanzionizmu. 
 
Koalícia proti Houthitom, vedenou Saudskou Arábiou a oznámenou 25. marca 2015, 
predstavuje prvú významnú medzinárodnú opozíciu voči skupine, ktorá bojuje v severnom 
Jemene od roku 2004. Nebolo to však prvýkrát, čo Saudská Arábia zasiahla do tohto konfliktu, 
ktorý sa v roku 2009 rozšíril na saudské územie. 
 
Hnutie Zaydi (šítska sekta) Houthi (tiež Ansar Allah alebo Shabaab al-Mumanin) je buditeľské 
hnutie, ktoré sa v deväťdesiatych rokoch objavilo v severnej provincii Saada v reakcii na rastúci 
vplyv Salafistov v severnom Jemene. Na jeho čele bol Zaydsko sayyidský (potomok proroka 
Mohameda) poslanec parlamentu Hussein Badr al-Din al-Houthi. 
 
Päťdesiatpäť percent obyvateľov Jemenu sú Šíti, z ktorých väčšina je Zaydi, prevažne na severe 
a na západe, vrátane hlavného mesta Sanaa. Zaydi Imám vládol krajine až do roku 1962, keď 
bol zvrhnutý v prevrate s egyptskou podporou, čo vyvolalo občiansku vojnu, v ktorej Saudská 
Arábia podporovala imámove sily. Zaydizmus sa domnieva, že jedinú legitímnu islamskú vládu 
ovláda imám, ktorý musí byť Sayyidom. V mnohých praktických ohľadoch je však ťažko 
rozlíšiteľná od Shaffi školy sunnitského islamu, prevládajúcej formy v Jemene. 
 
Houthiho hnutie začalo ako "Veriaca mládež" alebo Shabaab al-Mumanin, letný vzdelávací 
program na podporu Zaydiho vierovyznania a kultúry. Toto úsilie mohlo mať tichú podporu 
vtedajšej vlády ako prostriedku na vyváženie rastúceho Salafiho vplyvu na severe Jemenu. 
Takéto vplyvy rástli s návratom jemenských mudžahedínov z Afganistanu. V širšej stratégii 
rozdelenia a vládnutia (prezident Ali Abdullah Saleh raz porovnal vládnutie Jemenu s "tancom 
na hlavách hadov"), je pravdepodobné, že skupiny Salafistov mohli mať tiež nejakú vládnu 
podporu. V rovnakom čase režim podporoval vytvorenie al-Isláh, islamistickej strany, ktorá 
bola prinajmenšom v prvých rokoch v podobe koaličnej strany alebo pokojnej opozície. 
 
Začiatok vojny proti terorizmu, ktorú jemenská vláda oficiálne podporovala, viedla k nárastu 
napätia medzi houtským hnutím a vládnym režimom.  
 
Slogan hnutia, "Boh je veľký, smrť Amerike, smrť Izraelu, zatratenie Židom, víťazstvo islamu", 
bola považovaný za kritiku režimu, ktorý podporoval americké operácie proti al-Káide, najmä 
keď slogany boli vykríknuté voči prezidentovi Salehovi počas jeho prítomnosti vo veľkej mešite v 
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Sanae. To viedlo k snahe zatknúť al-Houthiho, podnietilo prvú Saadskú vojnu a vyvrcholilo 
smrťou Al-Houthiho v septembri 2004. Operácia viedla k úmrtiu viac ako 1 000 ľudí. 
 
Po smrti al-Houthiho, jeho otec, Badr al-Din al-Houthi, prevzal vedenie hnutia. Keď zomrel, on 
bol nahradený al-Houthiho bratom. Houtiho hnutie prešlo piatimi ďalšími konfliktami s 
jemenskou vládou v rokoch 2005 až 2010, pričom bojová sezóna v roku 2009 viedla k 
intervencii zo Saudskej Arábie po tom, čo Houthi sily prešli na saudské územie a zabili troch 
vojakov. Tieto po sebe idúce vojnové konflikty viedli k vnútornému presídľovaniu približne 100 
000 Jemencov zo severných vládnych územných celkov a prísne obmedzenie prístupu pre 
agentúry poskytujúce pomoc a médiá. 
 
Arabská jar a následná politická nestabilita v Jemene podkopali režim, ktorý bojoval proti 
Houtskému hnutiu. Po odchode Saleha pod kontroverzným plánom Rady pre spoluprácu v 
Perzskom zálive (GCC), ktorý mu udelil amnestiu za minulé činy a právo vrátiť sa do Jemenu, 
bola zriadená Konferencia o národnom dialógu (NDC), ktorá navrhla reformy jemenského 
politického systému. Houthiho hnutie sa neúčastnilo dohody GCC, ale zúčastnilo sa na NDC a 
posilnilo politické odhodlanie nad rámec svojej tradičnej základne. V dôsledku neexistencie 
účinnej vlády, ktorá by tomu zabránila, hnutie posilnilo svoje zastúpenie nad severnými 
krajmi. Houthiti odporovali hlavnému odporúčaniu NDC, že Jemen by mal byť rozdelený do 
šiestich federálnych regiónov, pretože sa obával, že by to znížilo ich územnú mocenskú 
základňu. 
 
V lete roku 2014 sa hnutie posunulo na juh a obsadilo mesto Amran v júli. Na začiatku jesene 
skupiny Houthi zriadili ozbrojené tábory v okolí hlavného mesta, uskutočňovali demonštrácie 
pro-Houthi v celom meste a v septembri 2014 ho obsadili, čo viedlo k rezignácii prechodnej 
vlády. Následné mierové dohody podpísané s prezidentom Hadim uznali jeho autoritu, ale 
vyžadovali vymenovanie poradcov z Houthiho hnutia do jeho vlády; avšak ďalšie napätie 
viedlo k rastúcej vojne slov medzi Hadim a Houthis. 
 
Po varovaniach zo strany vlády prezidenta Hadi, Houthiti vo februári 2015 oznámili rozpustenie 
parlamentu a že pracujú na vytvorení prechodnej vlády, ktorá bude vládnuť dva roky. Po úteku 
z mesiac dlhého domáceho väzenia v Sanae a rezignácii prezident Hadi založil opozičné hlavné 
mesto v Jemenskom meste Aden, ktoré sa dostalo pod rastúci vojenský tlak zo strany 
houtskych síl. V marci toho istého roku Hadi utiekol z mesta Adena do Saudskej Arábie, keď 
Houthi postupovali na juh. V septembri 2015 sa vrátil do mesta. 
 
Od začiatku povstania, Houtitské hnutie vyvoláva podozrenie, že je Iránom finančne a vojensky 
podporované. Napriek tomu, že hnutie Houthi pochádza z inej šiitskej sekty aká je dominantná 
v Iráne, takéto obvinenia sú zdrojom čoraz rozdrobenejšej a sektárskej rétoriky, ktorú v 
prípade skupín Salafi-džihád, alebo al-Káida na Arabskom polostrove (AQAP) sprevádza násilie. 
Existujú už dlhšie obvinenia, že konflikt s Houthi v Jemene je súčasťou širšieho regionálneho 
boja medzi Saudskou Arábiou (známej tým, že podporuje skupiny Salafistov v Jemene) a 
Iránom. 
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F. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) - WHO zvyšuje podporu 

na zmiernenie podvýživy detí v Jemene / publikované dňa 18 apríl 

2018 , Zdroj: http://www.emro.who.int/yem/yemen-news/who-scales-up-support-
to-mitigate-child-malnutrition-in-yemen.html?format=html 

Vojna, ktorá priniesla hlad 
Jemen naďalej čelí dvojitej záťaži vysokej úrovne akútnej a chronickej podvýživy. Vzhľadom na 
to, že konflikt pokračuje, situácia sa zhoršuje a každoročne sa zvyšuje zoznam podvyživených 
detí. V súčasnosti je viac ako 1,8 milióna detí vo veku do 5 rokov akútne podvyživených, 
vrátane 500 000 detí trpiacich ťažkou akútnou podvýživou, čo si vyžaduje okamžité prijatie do 
programov terapeutickej výživy. 
 
V odpovedi na rastúcu mieru podvýživy v Jemene poskytuje WHO život zachraňujúce liečenie 
detí s ťažkou akútnou podvýživou a zdravotnými komplikáciami. Len v roku 2017 bolo viac ako 
4430 detí vo veku do 5 rokov trpiacich ťažkou akútnou podvýživou s lekárskymi komplikáciami 
liečených v stabilizačných strediskách podporovanými WHO. 
 
WHO podporuje 47 centier s ďalšími 3 naplánovanými na rok 2018, aby sa vyrovnali s 
rastúcimi potrebami služieb na riešenie podvýživy. 
 
Mnohé deti boli privedené do stabilizačného centra podporovaného WHO príliš neskoro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


