
  

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

Κοινή δήλωση Διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για τις επιθέσεις στις πόλεις  
Χάτζα και Χοντέιντα της Υεμένης 

 
Διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις καταδικάζουν κατηγορηματικά τις επιθέσεις στην περιοχή Χάτζα της      
Υεμένης που έλαβαν χώρα την Κυριακή 10.3.2019 και κατά τις οποίες, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, βρήκαν το 
θάνατο 22 άνθρωποι – 12 γυναίκες και 10 παιδιά – και τραυματίστηκαν ακόμα περισσότεροι. Τις τελευταίες 
εβδομάδες οι μάχες στην περιοχή έχουν αυξηθεί: Χιλιάδες άνθρωποι έχουν τραπεί σε φυγή αναζητώντας 
ανθρωπιστική βοήθεια ενώ ακόμα περισσότεροι έχουν εγκλωβιστεί στις περιοχές που μαίνονται οι εχθροπραξίες 
χωρίς να μπορούν να διαφύγουν. Τα τραγικά αυτά γεγονότα αποδεικνύουν με τον πιο σκληρό τρόπο πως οι άμαχοι, 
συμπεριλαμβανομένων και παιδιών, συνεχίζουν να πληρώνουν αναίτια το τίμημα αυτής της σύγκρουσης. 
 
Και ενώ οι επιθέσεις στην περιοχή Χάτζα συνεχίζονται, συγκρούσεις ξέσπασαν επίσης και στην πόλη Χοντέιντα, 
ακυρώνοντας ουσιαστικά τις συμφωνίες για κατάπαυση του πυρός που είχαν επιτευχθεί κατά τη διάρκεια των 
ειρηνευτικών διαβουλεύσεων στη Στοκχόλμη τρεις μήνες νωρίτερα. Περισσότεροι από 650.000 άνθρωποι έχουν 
εγκαταλείψει την πόλη από τον Ιούνιο του 2018 ενώ αυτοί που παραμένουν στην περιοχή είναι οι πιο ευάλωτοι.  
 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αποδεικνύεται πως η 4ετής σύγκρουση στην Υεμένη απέχει πολύ από το να λάβει ένα τέλος. 
Όσο η εύθραυστη ειρηνευτική διαδικασία των Ηνωμένων  Εθνών για αποκατάσταση της ειρήνης συνεχίζεται και τα 
μάτια του κόσμου είναι στραμμένα στη Χοντέιντα, η διεθνής κοινότητα οφείλει να στρέψει το βλέμμα της και προς τη 
Χάτζα καθώς και προς τις υπόλοιπες περιοχές της Υεμένης όπου η βία εντείνεται. Οι απώλειες αμάχων που 
καταγράφονται καθημερινά και ο βίαιος εκτοπισμός χιλιάδων ανθρώπων αυξάνουν τον κίνδυνο ασιτίας, χολέρας και 
σοβαρού υποσιτισμού.   
 
Καλούμε τα εμπλεκόμενα μέρη της σύγκρουσης για άμεση παύση των εχθροπραξιών καθώς και να αναλογιστούν τον 
καταστροφικό αντίκτυπο που επιφέρει αυτή η σύγκρουση για τους αθώους πολίτες της Υεμένης. Θέτουμε ως άμεση 
προτεραιότητα την προστασία των παιδιών και των γυναικών από κάθε κίνδυνο καθώς και την υποστήριξη των 
ανθρώπων που με βία εκτοπίστηκαν από τα σπίτια τους. Τέλος, απαιτούμε να διασφαλιστεί η άμεση και 
ανεμπόδιστη πρόσβαση τόσο στις ανθρωπιστικές οργανώσεις όσο και στις κυβερνήσεις άλλων χωρών ώστε να 
ενισχυθεί η απαιτούμενη ανταπόκριση και βοήθεια στις ολοένα και πιο επείγουσες αναδυόμενες ανάγκες.  
 
Μετά από 4 χρόνια πολέμου, η ανάγκη για ανθρωπιστική βοήθεια στην Υεμένη είναι πιο μεγάλη από ποτέ 
απαιτώντας τη διεθνή προσοχή και δράση. Αυτές οι τελευταίες επιθέσεις στην περιοχή Χάτζα δηλώνουν με τον πιο 
κατηγορηματικό τρόπο την ανάγκη για ειρήνη και καλούμε τη διεθνή κοινότητα να εξασφαλίσει μία ανεξάρτητη 
έρευνα και να απαιτήσει από τους υπαίτιους αυτών των εγκλημάτων να λογοδοτήσουν.  
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