
 

   

  

  

  

11.3.2016  JULKINEN  

  
 

 

 

 

 

 
JEMENIN TURVALLISUUSKATSAUS1  

 
 
 
 
 

 
Jemenin provinssit. Lähde: University of Texas Libraries 2002 
 
 
 

                                                
1
 Tämä katsaus päivittää 22.6.2015 päivättyä Maatietopalvelun turvallisuuskatsausta.  
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1. Yleistä  
 
Aseellinen konflikti Jemenissä on jatkunut lähes vuoden ja taistelut eri puolilla maa-
ta ovat pitkittyneet. Saudi-Arabian johtama liittouma aloitti Jemenin ilmapommituk-
set maaliskuussa 2015. Sen aikana maassa toimivat eri ryhmät2, mm. Etelän liike ja 
Arabian niemimaan al-Qaida (al-Qaida in the Arabian Peninsula, AQIP), ovat vah-
vistuneet ja alueellinen valtataistelu, mm. Iranin ja Saudi-Arabian välillä, on voimis-
tunut. Tämä vaikeuttaa maan vakauttamista mahdollisen tulitauko- tai rauhansopi-
muksen synnyttyä.3  
 
Ilmaiskujen lisäksi taistelut ovat yhä käynnissä eri puolilla maata. Humanitaarinen ti-
lanne maassa on katastrofaalinen. Sisäisesti siirtymään joutuneita on noin 2,5 mil-
joonaa eli yli kymmenesosa väestöstä.4 Kuolleita on ainakin 6000.5  
 
Alla olevassa kartassa on kuvattu keskeiset rintamat Jemenissä. Niiden lisäksi tais-
telut eri kaupungeissa ja ilmapommitukset heikentävät turvallisuustilannetta ja aihe-
uttavat siviilikuolemia.6 Myös rikollisuus on pystynyt kasvamaan valtatyhjiössä.7  

Keskeiset rintamat Jemenissä. Punainen: huthit; sininen: kansainvälinen presidentti 
Hadia tukeva liittouma; mustat: kiisteltyjä alueita. Lähde: ECFR (päiväämätön).  

                                                
2
 Jemenissä taistelevista liittoumista ja niiden tavoitteista ks. International Crisis Group: Yemen: Is Peace Possible? 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iran%20Gulf/Yemen/167-yemen-is-
peace-possible.pdf  
3
 Stratfor 19.8.2015  

4
 OCHA Febryary 2016  

5
 UN Department of Political Affairs 17.2.2016 

6
 BBC 27.1.2016  

7
 Guardian 18.2.2016  

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iran%20Gulf/Yemen/167-yemen-is-peace-possible.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iran%20Gulf/Yemen/167-yemen-is-peace-possible.pdf
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2. Viimeaikaiset tapahtumat8  
 
Aseellinen selkkaus Jemenissä jatkuu edelleen. Taistelut alkoivat Saudi-Arabian 
johtaman liittouman aloitettua ilmapommitukset maaliskuussa 2015. Liittouma ei ole 
pystynyt kukistamaan huthi-kapinallisia tai pakottamaan kapinallisia heidän perin-
teisille kannatusalueille pohjoiseen.  
 
Maassa on ollut tulitaukoyrityksiä. Ne eivät ole juurikaan kestäneet, vaan pommi-
tukset ja taistelut ovat jatkuneet. Saudi-Arabia on sanonut, etteivät huthit pysty 
kontrolloimaan kaikkien joukkojensa toimintaa ja varmistamaan tulitauon pitävyyttä.9 
Joulukuussa aloitetut rauhanneuvottelut ovat yhä auki. Niiden alussa saatiin sovit-
tua myös tulitauosta, joka ei kuitenkaan ole pitänyt.10  
 
Stratfor uutisoi heinäkuussa 2015, että Jemenin hallitus on ilmoittanut yhdistävänsä 
hutheja vastustavia aseellisia toimijoita omaan armeijaansa.11 Saudi-Arabiasta saa-
pui Jemeniin Saudi-Arabian kouluttamia jemeniläistaistelijoita ja raskasta sotakalus-
toa elokuun alussa. Liittouma on pystynyt tuomaan kalustoa maahan myös aiemmin 
saatuaan Adenin satamakaupungin haltuunsa.12  
 
Jemenin kansainvälisesti tunnustettua presidenttiä, Abd Rabbuh Mansur Hadia, tu-
kevat vastarintataistelijat (Popular Resistance) saivat vallattua Adenin lentokentän 
ja sotilastukikohdan 14.7.2015 hutheilta Saudi-Arabian tukiessa heitä ilmaiskuin. 
17.7.2015 Etelän liike (al-Hirak) ja Hadia tukevat joukot saivat kaupungin haltuunsa. 
Monet huthi-kapinalliset antautuivat, osa pääsi pakenemaan pohjoisemmaksi. Strat-
forin mukaan kaupunki olisi Etelän liikkeen hallinnassa.13  
 
Stratforin mukaan Hadia tukevia joukkoja ja Etelän liikettä vastustavat taistelijat 
ovat pommittaneet Adenia menetettyään sen. Joidenkin tietojen mukaan myös 
AQAPin jäsenten olisi nähty liikkuvan Adenin alueella, mutta tietoja ei voitu vahvis-
taa.14 
 
Presidentti Hadi on pyrkinyt saamaan Adeniin omia hallinto- ja turvallisuusviran-
omaisiaan luodakseen kuvaa alueen poliittisesta hallinnasta.15 Useita ministereitä 
palasikin maanpaosta Adeniin 16.7.201516 ja pääministeri palasi maahan 1.8.2015 
Saudi-Arabiasta.17 Adenin lentokenttä avattiin jälleen 22.7.2015.18 Presidentti Hadi 
palasi Adeniin syyskuussa 2015 ja uudelleen 17.11.2015.19  
 
Adenissa kuitenkin taistellaan yhä ja viranomaiset julistivat yöllisen ulkonaliikkumis-
kiellon 4.1.2016. Etelän liike ei ole ollut halukas luovuttamaan tärkeitä rakennuksia 

                                                
8
 Tarkempia kuvauksia taisteluista ja karttoja ks. ICG The Monthly Conflict Situation Report, 

http://crisisgroup.be/maps/crisiswatch/index.html, Critical Threats: Yemen Crisis Situation, 
http://www.criticalthreats.org/yemen/yemen-crisis-situation-reports-may-1-2015 ja ECFR: Mapping the Yemen Conflict, 
http://www.ecfr.eu/mena/yemen#cap4. Irin Newsin sivuilla on aikajana vuoden 2015 tärkeimmistä tapahtumista Je-
menissä, http://newirin.irinnews.org/yemens-horrible-year.  
9
 Stratfor 10.7.2015; Stratfor 13.7.2015   

10
 UN Department of Political Affairs 17.2.2016  

11
 Stratfor 29.7.2015 (B)  

12
 Stratfor 25.8.2015  

13
 Stratfor 14.7.2015; Stratfor 25.8.2015   

14
 Stratfor 25.8.2015 

15
 Stratfor 25.8.2015 

16
 Stratfor 16.7.2015  

17
 Stratfor 1.8.2015  

18
 Stratfor 22.7.2015  

19
 al-Jazeera 17.11.2015  

http://crisisgroup.be/maps/crisiswatch/index.html
http://www.criticalthreats.org/yemen/yemen-crisis-situation-reports-may-1-2015
http://www.ecfr.eu/mena/yemen#cap4
http://newirin.irinnews.org/yemens-horrible-year
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Hadin hallinnolle. Liike vaatii, että sen taistelijat integroidaan osaksi maan armeijaa 
ja turvallisuusviranomaisia.20 Tämä tilanne kuvaa hyvin taisteluiden jälkeistä tilan-
netta, kun taistellaan poliittisesta vallasta.  
 
AQIP on saanut alueita hallintaansa Adenin kaupungin lähellä (ks. kartta alla).21 Se 
sai Adenin itäpuolella sijaitsevat Jaarin (Ja’ar) ja Zinjibarin kaupungit haltuunsa jou-
lukuussa 2015. AQIPilla on vahva läsnäolo koko Abyanin provinssissa ja isossa 
osaa maata. Hadia tukeva liittouma karkotti huthi-kapinalliset Abyanin provinssista 
heinäkuussa. Jemenin armeijalla ei kuitenkaan ollut al-Jazeeran mukaan tarpeeksi 
sotilaita alueen hallintaan. Näin ollen AQIP pystyi valtaamaan alueita.22  
 

AQIPin hallussa olevat alueet. Tumman vihreä: AQIPin hallitsema alue; raidallinen: 
AQIP on läsnä alueella; punainen: AQIP kaupungissa. Lähde: ECFR (päiväämä-
tön).  
 
 
Presidentti Hadia tukeva liittouma ja huthi-kapinalliset käyvät kiivaita taisteluita Tai-
zin (Ta’izz)23 kaupungin hallinnasta. Liittouma ei ole onnistunut saamaan aluetta 
hallintaansa ja huthit ovat pystyneet saartamaan kaupungin.24 He hallitsevat kaikkia 

                                                
20

 al-Jazeera 4.1.2016  
21

 Stratfor 6.8.2015  
22

 al-Jazeera 3.12.2015  
23

 Lisätietoja Taizissa olevista sisäisesti siirtymään joutuneista ja alueen tilanteesta ks. Intersos ja UNHCR: Final report 
of the Findings of the Protection Needs Assessment. July 2015. 
https://www.ecoi.net/file_upload/1930_1442921640_intersos-taizz-protection-assessment-final-report-1.pdf  
24

 al-Falahi 23.2.2016; Stratfor 25.8.2015   

https://www.ecoi.net/file_upload/1930_1442921640_intersos-taizz-protection-assessment-final-report-1.pdf
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kaupunkiin vieviä teitä. BBC uutisoi helmikuussa 2016, että al-Qaidaan sidoksissa 
oleva Ansar al-Sharia taistelisi myös Taizin alueella hutheja vastaan. Järjestön tar-
koituksena olisi sen oman vaikutusvallan lisääminen.25  
 
Sanaata, Jemenin pääkaupunkia, on pommitettu ilmasta käsin ja kaupungin sisällä 
taistellaan. Se on huthi-kapinallisten hallussa.26 Saudi-Arabian johtama liittouma on 
pyrkinyt myös avaamaan uuden rintaman Maribin kaupunkiin, Sanaasta noin 120 
kilometriä itään. He pyrkivät sitä kautta saamaan Sanaan haltuunsa. Myös huthit 
ovat lisänneet iskujaan pohjoisosissa maata, Saudi-Arabian vastaisella rajalla, me-
netettyään alueita etelässä.27  
 

2.1. Terrori-iskut  
 
Taisteluiden lisäksi Jemenissä eri ryhmät tekevät terrori-iskuja, mm. Adenin, Lahe-
jin, Abyanin, Shabwan ja Sanaan provinsseissa. Iskuja on tehty esimerkiksi Jeme-
nin armeijan tarkastuspisteille ja turvallisuusviranomaisten koteihin. Merkittäviä po-
liittisia henkilöitä ja turvallisuusviranomaisia on myös murhattu. 28.1.2016 tehtiin is-
ku presidentin palatsia kohtaan.28  
 
Jemenissä toimivat Isisille (Islamic State in Iraq and al-Sham, Dawla Islamiyya fi al-
Iraq wa al-Sham, Daesh, Islamic State, IS) uskolliset taistelijat (Wilayat Sanaa, Sa-
naan provinssi) ovat jatkaneet iskujen tekemistä maassa. Neljä ihmistä kuoli auto-
pommin räjähdyksessä Sanaassa heinäkuussa 2015.29 Heinäkuun lopulla järjestö 
teki iskun moskeijan ulkopuolelle ja kolme ihmistä kuoli. Järjestön mukaan isku oli 
kosto ismailiittien antamalle tuelle hutheille.30 Syyskuun alussa ainakin 20 ihmistä 
kuoli iskussa moskeijaan Sanaassa. Isisille uskollinen ryhmä sanoi olevansa iskun 
takana.31  
 
Isis on iskenyt erityisesti shiioja sekä valtion viranomaisia vastaan. On arvioitu, että 
AQIPin sisäisten ristiriitojen, mm. liittyen johtajuuskysymyksiin, seurauksena Isis 
voisi vahvistua alueella. AQIPin katsotaan kuitenkin vielä olevan suurempi turvalli-
suusuhka.32  
 
 

3. Asepalvelus ja aseelliset ryhmät  
 
Virallinen asepalvelusikä Jemenin lain mukaan on 18 vuotta. CIA World Factbookin 
mukaan maassa ei ole yleistä asepalvelusta, vaan armeijaan liitytään vapaaehtoi-
sesti. Palvelusaika on kaksi vuotta.33  
 
Reuters uutisoi vuonna 2013, että armeijasta karanneet henkilöt ja heimojen edus-
tajat taistelivat Baydan provinssissa. Karanneet henkilöt olivat vaatineet hallituksel-
ta lisää palkkaa vastineeksi AQIPia vastaan taistelemisesta. He olivat paikallisten 
mukaan kiristäneet ihmisiä, josta taistelut olivat seurausta. Artikkelin mukaan armei-
ja on ollut epäyhtenäinen entisen presidentin, Ali Abdullah Salehin erottua protesti-

                                                
25

 BBC 22.2.2016  
26

 The New Arab 22.2.2016  
27

 Stratfor 25.8.2015 
28

 UN Department of Political Affairs 17.2.2016  
29

 Stratfor 21.7.2015  
30

 Stratfor 29.7.2015 (A)  
31

 Stratfor 2.9.2015  
32

 Arrabyee, 19.2.2016; New York Times 14.12.2015   
33

 HRW 2016; CIA World Factbook (päiväämätön)  
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en seurauksena vuonna 2012.34 Osa armeijasta tukee yhä Salehia, hän puolestaan 
tukee huthi-kapinallisia.  
 
Hallinnolla ei välttämättä ole valtaa kaikista turvallisuusviranomaisista tai armeijan 
henkilöistä, vaan heidän henkilökohtaiset perhe-, heimo-, puolue- tai uskonnolliset 
siteensä voivat olla merkittävämmät.35  
 
Vuonna 2015 alkaneissa taisteluissa on paljon enemmän osapuolia kuin vain huthi-
kapinalliset ja Saudi-Arabian johtamaa liittoumaa tukevat ryhmät. Liittolaisuudet eri 
ryhmien välillä voivat vaihdella tilanteen niin vaatiessa. Myöskään uskonto ei määri-
tä henkilön lojaliteettia: esimerkiksi jotkut zaidilaiset36 voivat tukea Saudi-Arabian 
johtamaa pääosin sunnalaisten maiden liittoumaa.37  
 
Jemeniläisen toimittajan mukaan liittouman kohta vuoden kestäneet pommitukset 
Jemenissä eivät ole onnistuneet kukistamaan hutheja, vaan pikemminkin aiheutta-
neet vain tuhoa maassa. Siitä syystä monet jemeniläiset ovat päätyneet kannatta-
maan hutheja.38  
 
Saudi-Arabia lupasi maksaa kaikille Taizissa hutheja vastustavaan rintamaan liitty-
ville (Popular Resistance Committees) 2000 rialia (noin 500 euroa), mutta maksu 
jouduttiin keskeyttämään kuukausiksi, jotta ilmoittautuneiden nimet voitiin tarkis-
taa.39  
 
Se, mihin aseelliseen ryhmään henkilö liittyy, voi olla sattumanvaraista. Esimerkiksi 
perheenjäsenet eivät välttämättä pysty kertomaan, mihin ryhmään henkilö on liitty-
nyt.40  
 

3.1. Alaikäiset taistelijoina  
 
HRW:n mukaan eri aseelliset ryhmät olisivat vuonna 2015 kasvattaneet alaikäisten 
rekrytointia, koulutusta ja käyttöä.41 Jemen on allekirjoittanut vuonna 2014 YK:n 
suunnitelman vähentää lapsisotilaiden käyttöä. Maan luisuminen sotaan on kuiten-
kin estänyt lainsäädännön tehokkaan noudattamisen tai valvomisen. Alaikäisiä tais-
telijoita on mahdollisesti myös Jemenin armeijan riveissä. Vuonna 2014 sovitun so-
pimuksen mukaan maan piti tutkia väitteet Jemenin aseellisten voimien alaikäisiin 
kohdistuvasta rekrytoinnista ja alaikäisten taistelijoiden käytöstä.42  
 
UNICEFin mukaan taistelijoista Jemenissä noin kolmannes olisi alaikäisiä. Heitä 
taistelee sekä huthi-kapinallisten että presidentti Hadia tukevissa joukoissa. Jopa 
14-vuotiaat voivat joutua rintamalle. Muita lasten tehtäviä ovat muun muassa tar-
kastuspisteillä olo, julkisten rakennusten vartioiminen ja huumeiden kuljettaminen 
sotilaille.43  
 

                                                
34

 Reuters 8.4.2013  
35

 USDOS 2015, s. 2  
36

 Huthit ovat pääosin zaidilaisia. Se on shiialaisuuden alasuuntaus.  
37

 Partrick 12.2.2016  
38

 Arrabyee 3.3.2016  
39

 Arrabyee 3.3.2016  
40

 al-Jazeera 14.1.2016  
41

 HRW 2016  
42

 Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict 14.5.2014  
43

 Independent 8.2.2016; al-Jazeera 14.1.2016  



 

   

 7 (14) 

  

   

Monet koulut ovat tuhoutuneet, joten lapset liittyvät aseellisiin ryhmiin. Lapset voivat 
myös joutua tienaamaan elantoa perheelle, erityisesti jos perhe on menettänyt elin-
keinonsa sodan takia. Lapset voivat myös pitää taistelemista rohkeuden osoitukse-
na. Aseellisten joukkojen riveissä lapset voivat tienata eri lähteiden mukaan 3,5 eu-
rosta 9 euroon päivässä, riippuen tehtävistä.44  
 
 

4. Humanitaarinen ja ihmisoikeustilanne  
 
Humanitaarinen tilanne maassa on katastrofaalinen. Sisäisesti siirtymään joutuneita 
on noin 2,5 miljoonaa eli yli kymmenesosa väestöstä (tilanteesta eri puolilla maata, 
ks. kartta alla). Maan ulkopuolelle, lähinnä Djiboutiin, Saudi-Arabiaan ja Somaliaan 
on paennut noin 170 000 ihmistä. Humanitaarinen apu tavoittaa vain noin 280 000 
ihmistä. Ruoka-apua tarvitsisi kuitenkin noin 14,4 miljoonaa ihmistä ja humanitaaris-
ta tukea 21 miljoonaa. Sitä ei pystytty pitkään aikaan viemään maahan ollenkaan 
ilma- ja meriteiden katkettua ilmapommitusten alettua.45  
 
Pommitukset jatkuvat ja ovat kohdistuneet esimerkiksi satama-alueille. Ne vaikeut-
tavat humanitaarisen viemistä avun perille.46 Myös sähkölaitoksia, siltoja ja tehtaita 
on tuhoutunut47 (infrastuktuurista ja toimivista tieyhteyksistä maassa, ks. alin kart-
ta.). Humanitaarista tilannetta maassa pahensi entisestään marraskuussa 2015 
maahan iskenut sykloni. Se vaikutti erityisesti etelärannikolle, Hadramautin provins-
siin. Myrsky lisäsi riskiä, että tulvat ja taudit lisääntyvät.48  
 
Taizin kaupungin asukkaat kärsivät vakavasta ruokapulasta ja aliravitsemuksesta 
piirityksen takia. Myös sairaalatarvikkeista on pulaa. Avustusjärjestöt ovat päässet 
alueelle vain ajoittain.49  
 
Arviot kuolleiden määrästä ilmapommitusten alettua vaihtelevat. Heitä on ainakin 
6000 ja 35 000 ihmistä on haavoittunut. Ilmaiskut osuvat usein myös siviilikohteisiin, 
esimerkiksi kouluihin, toreille, sairaaloihin ja moskeijoihin. Erityisesti pohjoinen 
Saadan provinssi on ollut pommitusten kohteena, sillä se on huthien perinteistä tu-
kialuetta. Saudi-Arabiaa on kritisoitu ilmapommituksista. Esimerkiksi Euroopan par-
lamentti äänesti helmikuussa 2016 EU:n laajuisen asevientikiellon puolesta Saudi-
Arabiaan vastalauseena Jemenin pommituksille. Kielto ei ole kuitenkaan jäsenmaita 
sitova.50  
 
Jemeniläinen toimittaja tapettiin Taizin kaupungissa 16.2.2016, kun hän oli rapor-
toimassa kaupungissa käytävistä taisteluista. UNESCO tuomitsi journalisteja koh-
taan tehdyt iskut.51 YK:n Jemenin lähettilään mukaan kansalaisaktivistien ja toimit-
tajien kohtaama vaino on kasvanut Jemenissä.52  
 

                                                
44

 Independent 8.2.2016; al-Jazeera 14.1.2016   
45

 OCHA February 2016; UNHCR December 2015; Irin News 2.2.2016   
46

 Stratfor 18.8.2015  
47

 Arrabyee 3.3.2016  
48

 Irin News 3.11.2015  
49

 WFP 15.2.2016; al-Falahi 23.2.2016   
50

 Foreign Policy 26.8.2015; Guardian 25.2.2016; UN News Centre 28.2.2016; UN Department of Political Affairs 
17.2.2016; Médecins Sans Frontières 10.1.2016    
51

 UNESCO 22.2.2016  
52

 UN Department of Political Affairs 17.2.2016  
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Sisäisesti siirtymään joutuneet Jemenissä 7.12.2015. Lähde: Humanitarian Repon-
se 10.12.2015.   
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Infrastruktuuri ja tieverkosto Jemenissä 11.6.2015. Lähde Humanitarian Response 

12.6.2015.   

 
 

5. Turvapaikanhakijat Suomessa ja Euroopassa  
 
Suomeen saapui vuonna 2015 yhteensä 60 turvapaikanhakijaa Jemenistä. Heistä 
neljä oli yksintulleita alaikäisiä hakijoita.53 EU-maihin saapui vuonna 2015 yhteensä 
1465 jemeniläistä turvapaikanhakijaa. Suurimmat vastaanottajamaat olivat Ruotsi 
(440), Saksa (350), Iso-Britannia (140) ja Itävalta (125). Jemeniläisille myönnetyistä 
luvista EU:ssa noin 75 % oli myönteisiä. Myönteisistä suurin osa oli pakolaisasema 
(lähes puolet kaikista päätöksistä) tai toissijaista suojelua, humanitaarista suojelua 
myönnettiin noin 10 % myönteisistä päätöksistä.54  
 
 
 

  

                                                
53

 Maahanmuuttovirasto 2016  
54

 Eurostat 2.3.2016  
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