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Abstract 

This paper will study the power structure of Yemen from the First World             

War until 2016. The study will be based on a comparative historical analysis             

as a method. This method allows for an in-depth understanding of why            

certain events occur and its impact on today's Yemen’s power structure. The            

work will also be in theory-consuming design, meaning the empire will be            

interpreted based on three different theories. These three theories’ will          

explain why Yemen is a weak state. The focus of the work is to study if                

Yemen is a functioning state and find crucial explanations for its design as             

we see today.  

 

The result of this study is that Yemen is a week state but not a falling one.                 

The country stands in front of great difficulties as the country have little             

impact and small recourses to improve the finance state of the country, while             

poverty strikes. The country lacks a decentralized policy, secure institutions          

and good approaches to the country's natural resources. This results in           

starvation, conflict and uncertainty in the country. Even historical events          

have divide people and caused identity crisis among the people which is a             

root to many conflicts.  

 

Nyckelord  Yemen, History, Power structure , Houtin and Natural resources 
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Förkortningar 

ATUC = Adens Trade Union Congress 

FLOSY =  Peoples Socialsits Party  

GCC= Gulf Cooperation Council 

NLF=  National Liberation Front 

NF = National Front 

OPEC = Organization of the Petroleum Exporting Countries 

PSP= Peoples Socialsits Party(skapd av Abdullah Al- Asnaj) 

YAR =Yemen Arab Republic (1962-1990) 
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1.Introduktion 

1.1 Bakgrund och Problemformulering 

Denna studie kommer att studera hur dagens Jemen kan betraktas som en            

fallerad stat. Landet har en rad olika problemen såväl ett historiskt ursprung            

som kan relateras till dagsaktuella problem. Jemen har från tidigt i historien            

varit under olika kolonialmakter, allt från portugisiska, osmanska riket till det           

brittiska imperiet. Landet har länge kämpat för självständighet och skapa en           

egen identitet. Dock har detta varit svårt på grund av tidigare uppdelning av             

norra och södra Jemen som har utsatt medborgarna för olika konflikter och            

sedvänjor. Även olika maktkamper genom historien har påverkat landets         

nuvarande konflikter vilket har fått ett inflytande på dagens politik. Staten           

har även misslyckats med att förse medborgare med mänsklig och social           

säkerhet vilket har problematiserat statens auktoritet i landet. Detta har          

medfört negativa konsekvenser eftersom befolkningen har större tilltro till         

klantillhörighet än själva staten i sig. 

Genom att studera den historiska politiska utvecklingen behandlas        

bakgrunden och utvecklingen till den situation som idag råder i Jemen, alltså            

en fallerande och svag statsbildning. De problem som fokuseras i denna           

studie är dels maktkampen i landet samt hur landets institutioner hanterar           

naturtillgångar såsom olja, naturgaser och dess effekt på landets ekonomi.          

Även qat (naturklassad drog) analyseras eftersom denna drog har en stor           

påverkan på landets produktivitet och ekonomi. Genom att utgå från dessa           

perspektiv analyseras dess effekt på landets maktstruktur och bakgrunden till          

att Jemen kan betraktas som en fallerande stat. 

1.2Syfte 

Syftet med uppsatsen är att analysera samtliga faktorer som uppstått under           

åren 1948-2016 och hur de har påverkat Jemens utveckling mot en fallerad            

och därmed en svag statsbildning.  
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1.3 Frågeställning 

1. I vilken utsträckning har landets interna konflikter och statens oförmåga           

att leverera mänsklig trygghet till medborgarna och statens institutionella         

uppbyggnad påverkat Jemen negativt? 

2. Hur har Jemens institutioner hanterat landets naturresurser, och hur har de            

påverkat landets nuvarande ekonomi och utveckling?  

 

Den första frågan kommer att analyseras i första hand med hjälp av teorier             

om varför stater och nationer misslyckas. Den Andra frågan kommer att           

analysera utvecklingen utifrån ett ekonomiskt teoretiskt perspektiv om        

naturtillgångar, korruption och ekonomisk tillväxt. Detta kommer att göras         

utifrån utvalda faktorer som sedan kommer att teoretiseras och analyseras. 
 

 

1.4 Avgränsning  

Arbetet kommer att lyfta upp Jemens olika maktkamper från och med första            

världskriget fram till år 2016. Valet att utgå från första världskriget, grundar            

sig i att dessa politiska aktiviteter har direkta och indirekta influens på            

Jemens nuvarande konflikter. Genom att studera Jemens politiska historia         

görs det möjligt att förstå landets nuvarande konflikter, politiska svårigheter          

och dess utformning. Jag har inte valt att studera maktstrukturen i Jemen för             

år 2017 eftersom jag anser att det är svårt att lyfta fram legitima och              

objektiva observationer. Jag har även valt att lyfta upp landets infrastruktur,           

naturresurser, konflikter, fattigdom och användning av qat som centrala och          

relevanta faktorer till landets maktstruktur. Dessa fem faktorer går in i           

varandra och ger en god bild av hur statliga tjänster fungerar i Jemen, men              

även dess effekt för landets maktutövning och status. Qats (narkotika klassad           

planta) roll i denna kontext förklarar produktiviteten inom olika institutioner          

och inverkan på ekonomisk tillväxt samt ett starkt samband till statens roll i             
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samhället. Infrastrukturen och hantering av naturresurser påvisar exklusiv        

och osäkra institutioner vilket reflekterar statens maktutövande. Konflikterna        

i landet försvagar statens makt men även minskar statliga investeringar inom           

andra områden för att förhindra svält och fattigdom.  

 

 2.Metod 

2.1Fallstudie 

Arbetet kommer att utgå från en kvalitativ fallstudie men även en historisk            

analys. På detta sätt kan jag inskaffa mig en djupare förståelse för de             

svårigheter staten i Jemen handskas med. Genom att göra en koppling till            

historiska aktiviteter bidra till en bättre insikt för Jemens komplexa politiska           

situation vi ser fram till år 2016. Fallstudie som metod syftar till att studera              

relationer och processers funktion. Metod gör det även möjligt att gå in på             

djupet och producera en detaljerad undersökning. Metoden intresserar sig att          

studera miljö och ger en förklaring till varför vissa händelser inträffar (Simon            

Pedersen 2016 s.15). Fallstudie som metod är fördelaktigt när det kommer till            

att lyfta upp komplexa sociala relationer och processer. Dock blir slutsatserna           

specifika för den enstaka fall man har valt att studera. Metoden behövs            

troligtvis kompletteras med större studier och perspektiv som lyfter upp          

andra faktorer och relationer för forskningsproblemet (Esaiasson, Peter, 2012         

s.109). Det som är intresseväckande med denna metod är att den studerar            

komplexitet av ett fall. Den gör det även möjligt att studera fallet utifrån             

olika teorier och perspektiv. 

2.2 Teorikonsumerande studie  

Med hjälp av denna teori kommer jag att kunna teoretisera mitt           

forskningsproblem och lyfta fram olika faktorers roller till landets nuvarande          

svaga maktstruktur. På detta sätt kan jag även komma fram till om Jemen är              

en fallerad stat. Jag anser att en teorikonsumerande teori är bäst anpassbar för             

min studie eftersom teori innebär att man studerar ett forskningsproblem          
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utifrån olika teorier för att sedan kunna besvara forskningsfrågan. Denna          

teori kommer även studera olika fall för att producera nya framgångsrika           

projekt för att förklara ett visst fenomen. Nackdelen med en          

teorikonsumerande teori är att forskaren har använts sig av en given           

uppsättning av data för att skapa en förklaring till varför man har kommit             

fram till resultatet. Detta är problematiskt eftersom författaren alltid kan          

skapa en mening och sammanhang i det insamlade materialet. Därmed är det            

viktigt att vara tydlig med att berätta hur man har kommit fram till slutsatser,              

orsaker, verkan och hur man har använt det empiriska materialet. Detta           

betyder att vi skapar en teori som täcker in alla detaljer i det insamlade              

materialet men som inte säger mycket allmängiltigt. Fördelen med teori är att            

den för in nya aspekter och går djupgående in i problemområdet och kan             

bidra med nya idéer (Esaiasson, Peter, 2012 s 113, 114).  

2.3 Komparativ historisk analys  

Jämförande historisk analys lyfter upp förändringar i processer under en          

längre tidsperiod på ett systematiskt och kontextuellt jämförande sätt.         

Metoden försöker bland annat lyfta fram viktiga och avgörande utfall med           

strategiska slutsatser vilket liknar multivariata regressionsteknik som       

används utav kvantitativa forskare. Denna metod studerar sambanden mellan         

beroende och oberoende variabler. Ett exempel på multivariata        

regressionsteknik är att studera hur välstånd påverkar utveckling. Jämförande         

komparativ historisk analys har epistemologiska svårigheter när det kommer         

till att lyfta fram en rättvis bild av historien utifrån teoretisk generalisering            

(Mahoney, Rueschemeyer 2003 s.5).  

 

Jämförande komparativ historisk används bland annat att för att förklara          

social revolution, kommersialisering av jordbruk och statsutformning som        

inte är ett statiskt fenomen utan är föränderliga processer som utvecklas över            

tid. Varaktigheten och tidsinställningen av olika fenomen påverkar utfallet         

och kan förklara omständigheterna för framtida händelser (Mahoney,        
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Rueschemeyer 2003 s.12). Komparativ historisk analys används vid ett         

mindre utfall av fall då metoden inte är ute efter universella tillämpning utan             

används för djupare förståelse för enstaka fall. Huvudfokuset ligger i att           

skapa dialog mellan teorier och forskningsproblem. Genom att använda sig          

av mindre utbud av fall kan metoden pendla mellan teori och historia i många              

upprepade analyser. Detta möjliggör nya koncept, hitta nya exempel, förfina          

redan befintliga teoretiska förväntningar i specifika bevisade fall. Metoden         

för fram en noggrann förståelse för det studerade fallet och ger möjlighet till             

att hitta nya variabler för bredare kontext. Detta ger högre begreppsmässiga           

mätningar och validitet vilket är svårare att nå vid stora mängder fall            

(Mahoney, Rueschemeyer 2003 s.13, 14).  

Arbetet kommer att utformas utifrån en komparativ historisk analys. Dock          

kommer arbetet inte bearbeta en jämförelse utan lyfta upp historiska          

aktiviteter. Arbetet kommer att studera politiska historiska händelser relation         

till Jemens nuvarande politiska händelser. På detta sätt är det möjligt att            

studera ifall historiska aktiviteter har en påverkan eller inflytande på dagens           

konflikter. Utifrån den insamlade empirin analysera arbetet utifrån tre olika          

teorier. Rotbergs Faild State Theory, Why Nation Fail och Dutch Disease           

Theory Jag kommer att pendla mellan Jemen politiska historia och teorierna -            

för att skapa en god förståelse för om Jemen är en fungerande stat. Jag anser               

att denna metod kommer att tillåta mig att göra en djupgående analys            

eftersom metoden utgår från ett fall, under olika tidsperioder för att studera            

föränderliga politiska processer. På detta sätt kan jag få en bättre förståelse            

för dagens Jemens omständigheter. Exempelvis genom att studera tidigare         

maktinnehavare och maktkamp förstå nuvarande konflikter och       

landsuppdelning.  

2.4 Material 

Jag kommer att använda mig utav boken “Yemen Divided: The Story of a             

Failed State in South Arabia” och boken “Dictionary Of Modern Arab           

History” för att ge en bakgrundsförståelse för Jemens historiska politiska          

aktiviteter samt dess inverkan på landets nuvarande politiska aktiviteter och          
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struktur. Boken “Yemen Divided” är vetenskaplig granskad vilket ökar         

reliabiliteten för textens mening. Andra böcker, artiklar och e-källor kommer          

att komplettera stora delar av befintliga data från boken “Yemen Divided”           

samt förstärkta befintliga data då samma slutsatser återkommer från flera          

källor. Jag kommer att använda mig av författare som Chade, Colemna och            

Obrkaby för förstärka argumen och påstående från boken Yemen Divided. Jag           

har även använt mig av granskade artiklar för att hålla mig objektiv till mitt              

forskningsproblem och endast lyft upp antingen historiska händelser eller         

nuvarande konflikter. Dock är det svårare att lyfta fram dagens läge via            

granskade böcker och artiklar eftersom utbudet är mycket mindre jämfört till           

historiska aktiviteter. E-källan Globalis har använts för att lyfta upp statistik           

men kan även förekomma i andra delar av arbetet för att förstärka ett             

argument från en annan källa. Globalis hämtar sin information från FN-organ           

och Världsbanken vilket jag anser är en god källa att hämta mindre            

kvantitativ information ifrån. Jag har även använt mig utav Mahjoob Zweiri´s           

artikel om ”Iran And Political Dynamism in the Arab World: the Case of             

Yemen ” för att förklara Iran och Saudiarabiens inflytande i Jemen. Även            

Peter Salisburys artikel om Yemen and the Saudi–Iranian ‘Cold War kommer           

att användas för att förstå Iran och Saudiarabiens närvaro i Jemen. Thomas            

Juneaus artikel ”Yemen Prospects for State Failure Implications and         

remedies” kommer att användas för att förstå Jemens naturresurser och          

ekonomiska aspekter för fattigdom. Republic of Yemen Ministry of Planning          

& Development lyfter upp landets ekonomiska mål och hur det kommer att            

gå till väga för ekonomisk stabilitet. 

 

3. Teori/ tidigare studier 

Denna studie är av en teorikonsumerande karaktär då fallet, det vill säga            

Jemen står i centrum för undersökningen. Med hjälp av Rotbergs Failed State            

- Theory, Robinson Why Nation Fail samt Behzadan Dutch disease Theory           

kunna förklara varför Jemen är en svag stat idag och i fall landet är              
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fallerande? Teorierna kommer att tillåta mig att gå in i djupet och studera             

landets hantering av dess naturresursers inflytande på Jemens maktstruktur,         

samt skapa en djup förståelse varför Jemen oftast ses som en svag näst intill              

en fallerad stat. Genom att utgå från Rotbergs Failed State- Theory kan jag             

lyfta fram vad som menas med svag stat och fallerande stat. Dutch Disease             

Theory ger en förklaring till institutioners påverkan på naturresurser, samt          

naturresursernas inflytande på ett lands ekonomi och konflikter. Denna teori          

är väsentligt för att förklara Jemens enighet under år 1990 och förhållandesätt            

till deras olja och naturgaser. Jag har valt att använda mig av dessa tre teorier               

eftersom de lyfter upp centrala och avgörande faktorer för vad som behövs            

för att föra en lyckad och stabil stat. Dessa teorier kommer att hjälpa mig att               

förstå varför Jemens hantering av naturgaser har varit mindre lyckad samt           

orsaken till dess svaga ledning.  

 

3.1 Rotbergs Failed State-Theory  

I teorin Failed State-Theory förklarar Rotberg att en stat anses som svag när             

den befinner sig i en situation av interna konflikter och våld. Staten tappar             

sitt förtroende och ifrågasätts när den inte kan leverera mänsklig säkerhet,           

eller erbjuda sociala tjänster som är viktiga för ett fungerande samhälle som            

exempelvis en fungerande sjukvård. Genom att decentralisera politiken kan         

man erbjuda tjänster utifrån medborgarnas efterfrågan och behov på ett          

organiserat sätt. Staten måste kunna leverera tjänster som medborgarna är i           

behov av för att räknas som en lyckad stat. Interaktionen mellan           

medborgarna och staten spelar en central roll för om en stat är fallerande eller              

inte. Rotberg utgår från dessa olika dimensioner för att studera hur lyckad en             

stat kan vara. Han menar på att det inte endast handlar om hur många              

dimensioner som uppfylls, han hävdar att det är effektiviteten och          

prestationen som spelar en avgörande roll. En stabil stat skall kunna           

tillfredsställa medborgarna med säkerhet.  
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Med säkerhet menar Rotberg mänsklig säkerhet men även ekonomisk         

säkerhet som hålls borta från inflation, innovation, förlorat territorium, hot          

mot nationell ordning och sociala strukturer för att förhindra brott och           

relaterade faror för inrikespolitiken. Det är också viktigt att kunna erbjuda           

effektiva och organiserade juridiska system och lyfta upp normer som          

legitimerar rättsväsendet. Medborgarna skall kunna känna sig fria i att delta i            

politiken och politiska processer vilket täcker olika värden i frihet.          

Institutioner såsom sjukvård, skola, infrastruktur, kommunikationssätt, bank       

osv. är också nödvändiga för en stark stat. Det är även viktigt att ha              

möjligheten att växa som privatperson genom exempelvis eget företagande,         

detta påverkar statens prestation som lyckad eller mindre lyckad (Rotberg          

2010 s. 2, 3).  

 

Svaga stater förklaras som intensiva, består av konflikter och är farliga att            

leva i. I de flesta svaga stater strider regering mot en eller flera revaler. Det               

kan handla om rebeller som strider mot statens auktoritet. Oftast utgår man            

inte från hur intensivt en konflikt är i ett land som förklaring om en stat är                

fallerande, utan själva karaktären av våld som avgör om landet är fallerande.            

Rotberg utgår från konflikter som specifikt hotar regeringen och har som mål            

att skapa delad makt och auktoritet, vilket sedan rättfärdigar rebellernas våld           

mot staten. Exempel på detta är inbördeskrig som många gånger baserar sig            

på etniska, religiösa eller språkliga fienden som bedrivs av rädsla. Det kan            

även handla om stater som är förtryckande mot vissa folkgrupper vilket           

exempelvis kan ses i Afghanistan där folkgruppen Hazarer är hotade. I andra            

fall kan det handla om att regeringen har mindre grepp på yttre områden i              

landet. Svaga stater kan endast erbjuda en liten kvantitet av tjänster och            

dimensioner till medborgarna och tappar sitt styrelseskick som inte längre är           

villig att leverera fundamentala uppdrag som nationalstat (Rotberg 2010         

s,5–6). 
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 3.2 Why Nation fail 

Robinson skriver i sin bok Why Nation Fail: the origins of power, prosperity             

and poverty att stater som misslyckas bygger på extraktiva institutioner.          

Extraktiva institutioner betyder att en liten grupp av människor bestämmer          

och utnyttjar resten av invånarna. Inklusiva institutioner betyder att många          

människor inkluderas i statliga processer. Robinson använder sig utav         

Zimbabwe som exempel för att illustrera en stat som använder sig av            

extraktiva institutioner. Han menar att extraktiva institutioner inte skapar         

någon drivkraft för medborgarna i landet till att investera, spara kapital och            

skapa nya idéer utan är gynnsam för endast en liten del av befolkningen.             

Robinson lyfter även upp att fallerade stater bygger på bristande effektivitet           

inom ekonomiska aktiviteter. Detta grundar sig på politiker som nöjer sig           

med att framställa tillfälliga resurser, eller förhindrar självständiga        

ekonomiska aktiviteter som hotar dem själva eller den ekonomiska eliten.          

Detta resulterar i försvagade lagar och ordning samt grundliga ekonomiska          

motiv vilket i sin tur leder till inbördeskrig, stora förflyttningar, svält och            

epidemi vilket representerar många av dagens fattigaste länder. Många länder          

som går igenom extraktiva institutioner har tidigare varit koloniserade av          

europeiska stater (Robinson 2012 s.133–1336).  

 

3.4 Dutch Disease Theory 

Dutch Disease Theory förklarar varför vissa länder som är rika på           

naturtillgångar inte producerar ekonomisk tillväxt. Länder som Norge,        

Australien och Botswana har naturtillgångar som spelat en viktig roll för den            

ekonomiska tillväxten, medan för andra länder som Angola och Sierra Leone           

har det varit grundorsaken för våld och konflikter med förödande          

konsekvenser för dess samhällen. Fördelen med naturresurser är att de bidrar           

till arbetstillfällen och producerar kapital. Nackdelen är att dessa resurser          

oftast dämpar viljan att skapa produktion inom andra områden inom          

ekonomin, vilket spelar en avgörande roll i långsiktig utveckling. Detta          
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resulterar i korruption, konflikter och en långsiktig försvagad ekonomisk         

tillväxt. Problematiken ligger inte på naturtillgångarna utan på        

omständigheterna runt om naturtillgångarna vilket hjälper oss att förstå         

utfallet (Paltseva and Roine 2011) 

 

“Dutch Disease Theory” är en paradox inom ekonomi. Den beskriver hur            

säker hantering av icke förnybara naturresurser, råvarupris eller utländskt         

bistånd kan producera en långsiktig och hållbar utveckling. Dock får motsatt           

effekt vid bristfälliga och svaga intuitioner. (Behzadan, Nazanin Chisik,         

Richard Onder, Harun Battaile, Bill 2017 s.104). Dutch disease theory          

förekommer vid ojämn fördelningen av naturresurser. ”Mean-preserving”       

(sannolikhetsfördelning) förhöjs vid ojämn fördelning av naturtillgångar och        

genererar produktions stagnation på långsiktigt tillväxt. Exempelvis kan ett         

land med en mindre resursbas producera högre tillverknings produktivitet än          

sin handelspartner med en större resursbas beroende på hantering av          

produkten. (Nazanin Behzadan mf 2017 s.104).  

 

Dutch Disease uppkommer vid ojämn fördelningen av naturresurser.        

Behezad lyfter även upp att naturtillgångar är som att hitta pengar men            

självständigt inte genererar någon långsiktig utveckling. Exempelvis kan två         

olika länder med samma naturtillgångar, teknik och arbetskrafts förmåga för          

utveckling men skiljer sig enbart inom ojämn fördelning av ägandeskap och           

hyror vilket genererar två olika resultat. Landet med sämre fördelning av           

resurser kommer att få ett resultat med mindre produktion och sämre           

utveckling (Behzadan mf 2017 s.105).  

 

Dutch Disease är förknippat med överskott av intäkter över alla kostnader           

inklusive normala vinstmarginaler och dessa vinstmarginaler kan bli skadliga         

för den ekonomisk utveckling för landet. Överskottet ersätter och minskar          

investering och produktion inom andra betydande områden för ekonomisk         
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tillväxt. Detta kan resultera i andra områden inte tas till vara för att förbättra              

landets ekonomi och utveckling. Undantaget är exempelvis Kuwait och andra          

golfländerna som har tillräckligt med intäkter att ersätta alla andra områden           

för att producera ekonomisk tillväxt. När ett land exporterar en råvara ökar            

valutans värde dock medför detta till att landets andra exportvaror blir           

icke-konkurrenskraftig men har en betydande roll för exempelvis tekniska         

framsteg. Exempelvis under 1970 i Nigeria blomstrade oljemarknaden vilket         

resulterade i att andra exportvaror såsom jordnötter och kakao blev olönsam           

och produktionen kollapsade snabbt vilket skadade bönderna som hade         

producerat råvarorna. Väljer staten att endast att investera på en råvara           

försvagar man andra områden inom teknisk utveckling och lokala tjänster          

som inte är internationella utbytesvaror (Collier 2009 s.38,39). 

  

Institutionens miljö spelar en stor roll för att förse god säkerhet för            

markrättigheter, gynnsam produktivitet och entreprenörs aktiviteter.      

Naturtillgångar används på ett gynnsamt sätt när man ser tillgången som en            

källa för inkomst, nya investeringsmöjligheter och positiv överflöd till andra          

delar av ekonomin. Ifall markrättigheter är osäkra och institutionen är          

“Grabber Friendly” ökar det fall av korruption och konflikt vilket är negativt            

för landets utveckling och ekonomiska tillväxt (Paltseva and Roine 2011).  

 

3.5 Sammanfattning av teori  

Svaga stater har svårt att erbjuda statliga tjänster som är viktiga för ett             

fungerande samhälle, och tillfredsställa medborgarnas behov och efterfrågan.        

Även bristande effektiv organiserat juridiskt system är ett starkt tecken på en            

svag stat och svagt rättsväsende. Medborgarna har inga möjlighet till politisk           

inflytande och att delta i politiska processer. Om staten inte kan erbjuda            

mänsklig och ekonomisk säkerhet är även detta ett tecken på att regeringen är             

svag. Nationer som består av externa institutioner stoppar drivkraft för dess           

invånare att investera, spara kapital och skapa nya idéer. Dessa institutioner           
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erbjuder bristande effektivitet inom ekonomiska aktiviteter och förhindrar        

självständiga ekonomiska aktiviteter, vilket gynnar en liten del av         

befolkningen. Svaga stater har även en ojämn fördelning på naturresurser          

vilket resulterar i våld och konflikt. Stater som inte kan erbjuda           

markrättigheter och består av ”Grabber Friendly” institutioner “ökar fall av          

korruption och konflikt vilket är negativt för landets utveckling och          

ekonomiska tillväxt. Utifrån dessa principer kommer jag testa mitt         

forskningsproblem, samt besvara mina frågeställningar. Jag anser att dessa         

teorier bör kompletteras med varandra då de inte kan förklara Jemens           

maktposition självständiga. Jag kommer att utgå från landets omständigheter         

och statens roll för att kunna bearbeta mitt forskningsproblem utifrån dessa           

tre teorier.  

 

4. Bakgrund och Empirisk Analys 

Analysen kommer att utgå från första världskriget till år 2016 och lyfta upp             

Jemens olika institutioners hantering av naturresurser och infrastruktur.        

Studien kommer också att bestå av tidigare reformer, struktur och ledarskap           

genom historian och dess inverkan på landets maktstruktur. Jag kommer även           

att gå in på olika historiska samt nuvarande konflikter som finns i landet och              

dess effekt på landets maktinnehavare och dess relationer till medborgarna.          

Qat kommer att studeras för dess inverkan på landets produktivitet och           

relation till fattigdom och vattenbrist. Genom att utgå från dessa faktorer           

kunna besvara ifall Jemen är en fallerande stat. 

 

4.1 Bakgrund Landets historia 

År 1911 blev ”Yahya Muhammad Hamid ed-Din” så kallad ”imam Yahya”           

ledare för folkgruppen zayditerna (shiamuslimer) i norra delen av Jemen.          

Under första världskriget år 1918 drog osmanerna tillbaka sin militär från           

Jemen som sedan dess präglat landet med politisk oro och ett antal            

16 (47) 
 



kuppförsök (Globalis). Imam Yahya tog plats som ledare och kung för landet            

och förklarade norra Jemen som självständig år 1918. Han gick även i krig             

med Saudi Arabia 1934, dock varade kriget inte länge och slöt efter en kort              

tid vänskapspakt med saudierna. Imam Yahya lyckades att behålla goda          

diplomatiska förbindelser med europeiska länder, USA och Sovjet men valde          

att inte släppa in några utländska beskickningar in i landet förutom medicinsk            

hjälp från Italien, Storbritannien och Sovjet. Vid andra världskriget valde han           

att omorganisera landets styrelse och tog hjälp av olika arabiska, europeiska           

och amerikanska rådgivare och lyckades behålla Jemen neutralt. År 1948          

mördades imam Yahya i en motkupp av sin egna son (History of Yemen)  

 

Under samma tid koloniserade Storbritannien staden Aden i södra Jemen från           

1918–1967. Aden hade länge varit ett handelscenter och stapelort i historien           

för fabriksvaror för många afrikanska, asiatiska och europeiska länder på          

grund av strategisk position mellan Indien och Egypten, men tappade sin           

status vid upptäckten av Godahoppsudden (The History of Aden 1980 s.13).           

År 1839 blev Aden fattigt och strax därefter ockuperade britterna östra delen            

av Aden, och köpte upp Aden år 1868.Under första världskriget krigade           

engelsmän och osmaner mot varandra om Aden, engelsmännen segrade och          

Aden förblev brittisk koloni efter krigets slut år 1918 (History of Yemen).  

 

Why Nation Fail teorin lyfter upp extraktiva institutioner vilket betyder att en            

liten del av landets befolkning bestämmer över resten av befolkningen. Dessa           

institutioner är främst fördelaktig för den ekonomiska eliten. Hur britterna          

lyckades förhandla och köpa upp ett annat lands mark är förundrade men            

bättre beskrivet försämrar säljaren Jemens suveränitet. Dessa drag påvisar en          

svag stat eftersom man tillåter yttre krafters inflytande på lokala och           

regionala frågor vilket försämrar statens roll i landet. Detta kan även kopplas            

till nuvarande konflikten mellan Iran och Saudiarabiens internationella        

inflytande i Jemen. Iran och Saudiarabiens närvaro hotar Jemens suveränitet          
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och auktoritet inför dess medborgare. Internationella ingrepp försämrar        

statens roll och riskerar förfall beroende på hur intensiva ingreppen är. Även            

britternas köp av Aden år 1868 skapade en osäkerhet utifrån Dutch Disease            

Theory. Denna teori lyfter fram osäkra markrättigheter samt institutionerna         

som är “grabb friendly” och är riskfulla. Genom att studera britternas köp av             

Aden får vi en grundlig förståelse att det inte finns någon stark institution i              

landet som skyddar befolkningens markrättigheter. Detta skapar senare        

misstro bland invånarna mot staten som inte kan leverera social säkerhet. Att            

köpa en del av ett land försvagar inte bra landets auktoritet och suveränitet             

utan påverkar lokala frågor som exempelvis invånarnas identitet och         

samhörighet till nationen.  

 

4.2 Reformer och försök för enande 

Jemen har sedan 600-talet varit ockuperat av olika stormakter vilket fortsatte           

i många århundraden framöver. Mellan 1500- och 1900-talet var landet          

omfattat av det Osmanska riket, men kom också att bli en brittisk koloni år              

1839 (Globalis). Det var under 1904 som ottomanerna och britterna delade           

upp Jemen i två delar, Norra och Södra Jemen. Vid denna tid var det imamer               

som härskade runt dessa områden. Trots att imamerna och dess efterträdare           

aldrig helt gick med på denna uppdelning, delades Jemen ändå in i två             

administrationer år 1934. Detta skeende upptogs under Central District som          

bestod utav norra provinsen Bayda, Obb och Ta’izz samt av den södra            

provinsen Laijh och Abyan Central District var hjärtlandet för sunnimuslimer          

som tillhörde södra Jemen, medan imamer från Mutawakkaliti kungadömet         

av Jemen och klaner i norra Jemen bestod av shiamuslimer. Shiamuslimerna           

kommer från den äldsta läran om Zayda (son av fjärde shia imamen) (Noel             

Brehony 2011 s.5). Det framkommer även i Asher Aviad Orkaby avhandling           

om The International History of the Yemen Civil War, 1962-1968 . Orkaby            

nämner att Under 1800-talet koloniserade ottomanerna norra delen av Jemen          

medan britterna tog över södra delen av Adens hamn. Efter följande           

årtiondena utvidgade brittiska och ottomanska riket kontroll och inflytande         
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över de omgivande tribal områdena. För att undvika territoriell konflikt          

tecknade båda parter ett avtal som officiellt delar Jemen i norra och södra             

Jemen. Han lufter även upp att dessa delar bestod av Zaydi imamer i norr och               

Shafi’i gren av Sunnimuslimer i söder (Orkaby 2014 s.17). 

Den södra arabiska halvön var aldrig en enad politisk enhet och hade inte             

många egenskaper som kännetecknade en stat. Det var en blandning av tre            

olika enheter som höll samman, genom den brittiska kolonin i Aden som            

bestod utav 220,000 invånare år 1960. Västra provinsen bestod utav 600,000           

invånare, östra 350,000 var av 230,000 var el Qu’ayti och 66,000 el Kathiri.             

Denna information kom att spela en större roll för senare utveckling och            

skillnader mellan dessa områden (Noel Brehony 2011 s.5,6). Idag är både           

Kathiri (Qatar) och Qu’ayti (Kuwait) självständiga stater.  

 

Under Andra världskriget blomstrade Aden och blev den andra hamnen i           

världen att finansiera och stödja behoven av den snabbt ökande befolkningen.           

Hantering av hamnen och frakt av varor togs hand om av både affärsmän och              

handelsmän från bland annat brittiska Indien. Familjer i Aden tog hand om            

administrationen och affärsfrågor (Noel Brehony s.6).Innan första       

världskriget var Jemen som stat väl integrerad och homogen stat. Landets           

ekonomi, politik och social stämningen växte fram från ett isolerat samhälle.           

Även eliten inom politiska religiösa institutioner var hemogna. Skillnaden         

mellan rika och fattiga var oerhörd. Dock fanns det element av politiska            

religiösa anknytningar till religiösa ledare i landet, som representerade i          

grupperna Sayyidis och Qadis. Sayyidis härstammar från profeten        

Muhammad. Andra gruppen kommer från en släkt av kunniga och utbildade           

individer som gav dem prestige och privilegium. Det var inte efter           

osmanernas inflytande i landet som delade tankar och åsikter började ta del i             

Jemen (Licklider 1992 s.98). 1958 flyttade brittiska militären till Aden på           

150,000 man som snabbt genererade stor efterfrågan på arbetare. Var av           

11,640 bestod av den brittiska militären år 1961 (Noel Brehony s.6). Brehony            

menar att Aden under 60-talet var välutvecklat land och hade möjligheten att            
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bli en stor stad så som Dubai inom ett halvt sekel. En stor andel av               

människor emigrerade till Aden. Därefter började man att investerade på          

utbildningar, och strax därefter tog de del av fackföreningsrörelser. Då          

utvecklades lokala politiska rörelser. Under 1963 hade man lyckats att få           

med 22,000 medlemmar i Adens Trade Union Congress (ATUC) en          

fackförening som täckte ⅓ av Adens arbetskraft. Unionen ökade militäriskt          

och politiserades under deras nordliga politiska ledare Abdullah Al-Asnaj         

från Ta’izz och ledare för AUTC (Noel Brehony 2011 s.5). 

 

Jemen hade stora möjligheter att utvecklas till ett framgångsrikt land under           

den brittiska koloniseringen. Dock tillkom uppdelningen av norra och södra          

Jemen år 1934 av britterna och ottomanerna trots imamerna motvilja. Detta           

kommer att problematisera Jemens enlighet från 1994 fram till idag. Jag           

anser fördelning av ett land splittrar människor. Det här leder till att folk             

börjar att grupperas och identifiera sig med specifika och politiska klaner           

istället för ett enat folk i hela nationen. Effekten av internationell inblandning            

har delat upp befolkningen i Jemen samt utsatt medborgarna för olika           

politiska aktiviteter. Vilket i sin tur kommer att leda till skilda upplevelser            

och politisk opinion bland invånarna. Dessa effekter kommer att spela en           

central roll för landets framtida enighet, men även i landets ojämna           

maktstruktur. Ett av Jemens största nuvarande konflikt är mellan staten och           

Houthin som består av folkgruppen Zayditerna i norra Jemen. Konflikten          

grundar sig på bristande politisk centralisering och politisk delaktighet för          

medborgana i norr. Detta är baserad på en ojämn maktstruktur och tidigare            

markfördelning. Faild State Theory Lyfter upp vikten av en centraliserad          

politik och medborgarnas inflytande i landets styrning. Detta är nödvändigt          

för att föra en stark stat.  

 

Brist på social och ekonomisk säkerhet från staten har gjort att medborgarna i             

Jemen har tappat förtroende för staten. Samtidigt har staten misslyckats att           
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erbjuda statliga tjänster för att tillfredsställa medborgrans behov. Detta har          

resulterat i allt fler invånare i landet har större tillit till klaner än staten.              

Vilket i sin tur har ökat klanernas politiska inflytande. Enligt Failed State            

Theory lyfter Rotberg upp att det är centralt för en stat att erbjuda tjänster              

som tillfredsställer medborgarnas behov men även bestå av en         

decentraliserad politik för att räknas som en stark stat. Rotberg lyfter även            

upp rebeller som strider för delad makt och emot statens auktoritet som            

negativa egenskaper. Detta försvagar statens makt och dess olika institutioner          

som i längden leder till förfall. Genom att utgå från Rotbergs teori kan vi se               

att konflikten mellan staten och Houthin försvagat statens makt och          

auktoritet. Detta har lätt till en ökad politisk inflytande av rivalerna Houthin.  

 

4.3 Internationella händelser 

I mitten av 1900-talet växte ledaren Gamal Nasser´s makt. Han lyckades att            

störta den egyptiska monarken under 1952 och styrde Egypten fram till hans            

död 1970. Nassers agenda var att fördriva iväg britterna från mellanöstern.           

Hans lyckades få mer framgång vid Suez, störta den Irakiska regimen samt            

skapa union med Syrien vilket gav honom stor prestige år 1958. Nassers            

glödande arabnationalism kallade för enighet i Aden och dess två mindre           

enheter el Kathiri (Qatar) och el Qu’ayti (Kuwait). År 1962 gick Egypten in i              

Jemen för att stödja den ostadiga regimen i norr från en klans motkupp (Noel              

Brehon 2011 s.9). Detta medförde en enorm drivkraft i söder att bekämpa            

den bristtiska koloniseringen som befann sig i Aden. Genom Egyptens stöd           

till organisationer som FLOSY lyckades man fria Aden (Encyclopeaedia         

Britannica). Saudiarabien gav stöd till klanen medan Gamal Nasser var på           

regimens sida vilket ledde till förlängt inbördeskrig (Noel Brehon 2011 s.9).           

Både Egypten och Saudiarabien betalade stora summor pengar till         

jemenitiska stammar i ett försök att vinna stöd under konflikten. De erbjöd            

stammar tillgång till pengar för modern import och lyxvaror. De startade           

också upp utländska byggprojekt. Dessa byggprojekt skapade vägnät som         

förbinder stora städer och statliga bolag. De byggde även upp en flygplats i             
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Sana'a och ett förbättrat kommunikationsnät. Den internationaliserade       

inbördeskriget av Jemenitiska imamaten, Nassers arabiska nationalism och        

den brittiska imperialismen ledde till en försvagade ny och modern          

statsbildning i Jemen (Orkaby 2014 s.18, 19). Nasser lyckades endast att ta            

över en liten del av Sanaa i norr. Han var villig att störta britterna i Aden och                 

hjälpte den uppkommande nationalistiska gruppen i söder genom ekonomiskt         

stöd, resurser samt militärisk träning. Den nationalistiska gruppen FLOSY         

lyckade att influenserna och kontrollera södra delen av Jemen för att senare            

skapa enlighet (Noel Brehon 2011 s.9). 

Amerikanska, israeliska, brittiska och iranska utrikespolitiken uppvisade en        

preferens för fortsatt instabilitet i Jemen. Detta grundade sig på Nassers           

inflytande i landet och som fördrev Saudiarabiska intressen från Jemen. USA           

införde sanktioner gentemot Nasser, medan Israel, Storbritannien och Iran         

arbetade tillsammans för att fördriva ett krig mot Nasser. Saudiarabien          

föredrog att Jemen fördrevs av svaga härskare av antingen Imamer eller en            

annan politisk enhet som kunde domineras av Saudiarabien. Saudiarabien         

tolererades instabilitet i Jemen så länge som fientligheter inte överfördes till           

saudiskt territorium (Orkaby 2014 s 19,20). Sovjet var också en del av            

Jemens inbördeskrig. Sovjetiska stadsvision för Jemen var att skapa en          

jemenitisk ledare som delade en kommunistisk syn och för sovjetiskt          

samarbete. Detta skulle sedan tillgodose sovjetisk sjö-militärbas i södra         

arabiska halvön. Sovjetunionen fortsatte sitt stöd även efter den egyptiska          

återkallelsen och lyckades upprätthålla den jemenitiska republiken. Dock        

kostade inbördeskriget över 200 000 jemeniter och ödelade och förstöra          

egendomar. Jemen betraktades som ett kungarike med potentiellt tillstånd         

oavsett landets instabilitet. Investering, kapital och internationell       

uppmärksamhet under 1960-talet väckte inte bara förstörelse och krig utan en           

känsla av nationalism och enighet för den framväxande moderna staten Jemen           

(Orkaby 2014 s 20). 
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1965 hade National Liberation Front NLF ledare Qathan al Shabi fått ett bra             

grepp på Aden men misslyckats på andra delar av landet. NLF kom under en              

snar framtid att bestrida gruppen Peoples Socialist Party PSP som senare blev            

FLOSY år 1967. De hade sitt huvudkontor i både Saudiarabien och Jemen            

mellan åren 1970 och 1980 (Noel Brehon 2011 s.11,12). Tiden innan           

självständigheten av Aden eskalerade en konflikt mellan NLF och FLOSY.          

Konflikten grundade sig i vem som skulle ta över makten efter britternas,            

återkallelse. I slutet av år 1967 hade NLF klart överhanden och britterna blir             

slutligen tvungna att acceptera det oundvikliga och lämna över suveränitet          

till NLF den 30 november år 1967 (Encyclopeaedia Britannica). Brenhon          

lägger fram liknande grunder för britternas avgång i Aden, samt de konflikter            

som uppstod under Adens självständighet. Brenhon lyfter upp att År 1967           

inser engelsmännen att ekonomiska och politiska kostnaderna blir allt för          

höga för att stanna kvar i Aden. NLF och egyptisk intelligens använde våld             

mot britterna. Andra södra arabiska allierade grupper grundade sig i en vilja            

av självständighet vilket ledde till att britterna evakuerade från Jemen 1968.           

Jemen blev därmed ett självständigt land. Britterna lämnade över makten till           

federationen. Vilket öppnade upp en kamp över makt mellan oppositionen          

och federationen vilket eskalerade till våld. (PSP) ledaren togs som fånge           

medan NFL attackerade olika grenar av ämbetsmän och avrättade individer          

från Aden som följde britterna. Även mellanrankade officerare och andra          

som associerade med britterna blev avrättade (Noel Brehon 2011 s.12,). 

Folkopinionen vände snabbt mot britterna och federationen. Just denna         

händelse övertalade britterna att lämna Aden med värdighet och med hopp           

om att lämna en relativt stadig stat i förhoppningar om framtida stöd. Det tog              

inte lång tid efter britternas avgång som landet började att bryta ihop, och en              

konflikt mellan PSP och en starkare NLF startade. Kriget under juni månad            

år 1967 förödmjukades Egypten av Israelis och dess influens i norra och            

södra Jemen. Den brittiska strukturen kollapsade snabbt efter konflikten och          

NLF gick segrande ut i kampen med PSP. NLF signalerade under november            

månad för diplomati med britterna som lämnade sina sista trupper från Aden            
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1967, vilket sedan skapade People's Democratic Republic of Yemen PRSY          

från NLF den 30 november 1967 (Noel Brehon 2011 s.12, 13).  

 

4.4 Struktur och ledarskap från 1970 

Under 1970 bestod Jemen av två olika grupper, den högra PDRY och vänstra             

vingen av en grupp av kraftfulla individer. Den vänstra vingen förklaras inte            

som en sammanhängande organiserad grupp vilket gör det svårt att beskriva           

dem som en politisk rörelse. Dock hade de kämpat för Jemens           

självständighet samt under senare tid att störta Qathan. Abdel al- Fatah           

Isamil kommer från gruppen PDRY men under senare tid bildade National           

Front (NF). Då han inte längre delade liknande tankar med PDRY. Abdel            

al-Fatah Ismail startade en ny grupp som fördrev marxistiska tankar (Noel           

Brehon s.54). På grund av indragna bidrag och bistånd från västländerna och            

arabvärlden börjar Jemen att vända sig till Sovjetunionen. Sovjet var började           

ett samarbete genom att erbjuda ekonomiskt och tekniskt bistånd. På detta           

sätt kunde Sovjet få in en arabstat in i dess politiska sfär. I början av               

1970-talet hade södra Yemen blivit en marxistisk stat och hade invigd en            

radikal omstrukturering av ekonomin och samhället längs kommunistiska        

linjer och omdirigerade sig själva Folkets Demokratiska Republiken Jemen         

(Encyclopeaedia Britannica). Detta ledde till att Jemen nu bestod utav tre           

olika grupper med delade åsikter. NF började att samarbeta med Sovjet och            

implementerade en kommunistisk stil i politiken (Noel Brehon s.54). Jemen          

bestod inte endast av konflikter mellan olika grupper i landet men även av             

internationella hot från grannländer. NF:s militär fick stöd med vapen och           

fartyg genom Sovjet. Sovjetisk och kubanska flygvapen flög över Jemen som           

skydd från yttre krafter och NF:s militär tog på sig en sovjetisk karaktär             

(Noel Brehony 2011 s.60, 61).  

 

År 1986 blir Abdel al-Fatah Ismail President med Ali Nasir Mohammed som            

premiärminister. Mellan 70 och 80 talet kan vi se en maktkamp mellan olika             
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ledare från olika politiska grupper. Dock kan vi se att internationella hot som             

sedan kom att ena både PDRY och NF för att samarbeta emot dess             

gemensamma hot (Noel Brehony 2011 s.62).  

 

1969 ville man avskaffa klangrupper vilket gjorde att många föreningar och           

organisationer stängdes ner. Även förbud mot diskriminering inom        

arbetsplats och anställning av klantillhörighet lades ner. 1970 blev östra          

Tyskland och Cuba supporter av PDRY som erbjöd, militär träning,          

utbildning och hjälp. Östtyskland stod för rådgivning medan Cuba stod för           

militärisk träning och stridskraft. PDRY hade starka band med Nordkorea,          

Vietnam, Cuba Libanon, Sovjet samt Kina. Kina erbjöd ekonomiskt stöd och           

ville bygga nya vägar och sjukhus mellan Aden och Mukalla. Västvärlden så            

som Frankrike, Storbritannien hade väldigt liten påverkan i Aden och hade           

större influens på Saudiarabien och Egypten. PDRY hade svaga förbindelser          

med väst och år 1974 ansåg man att Aden stöttade internationell terrorism            

som associerades med Palestina och Japans röda armé (Noel Brehony 2011           

s.84,85). Salmin (ledare i NF) ansågs vara karismatisk och hade stort           

förtroende av folket dock ansågs han vara korrupt och omringade sig själv            

med klanledare av högsatta officiers (Noel Brehony 2011 s.89). År 1988           

minskade spänningen mellan Yemen Arab Republic (YAR) och PDRY och          

enas sedan 1989. År 1990 startade ett treårigt inbördeskrig för att ena norra             

och södra Jemen för att upprätthålla ett gemensamt oljeutforskningsområde         

på gränsen mellan norra och södra Jemen men slutar 1994 i enighet (Noel             

Brehony 2011 s xxi). Från och med 1990 har Ali Abdullah Saleh varit             

president I Jemen. Landet består endas utav ett parti som har styrts av en              

stark ledare (Chase 2003 s.2). Fram till 1990 styrdes norra Jemen av YAR             

av ett konservativt ledarskap som använde sig en tribunal konsensus och           

utnyttjade auktoritära medel för att behålla sig i makt. Under samma tid            

enades både norra och södra Jemen som tidigare dominerats av marxistisk           

ideologi med inspiration från sovjetunionen (Chase 2003 s.12). 
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År 1970 bildade Abdel al- Fatah Isamil partiet NF som fördrevs av            

marxistiska tankar, som sedan skapa starka band med Sovjet. Abdel al- Fatah            

Isamil och Salmin samarbetade med många kommunistiska länder som var          

villiga att hjälpa att bygga upp Adens infrastruktur. Genom att bygga vägar            

och sjukhus mellan Aden och Mukalla. Det var inte kort där efter man ansåg              

att Aden stöttade internationell terrorism som associerades med Palestina och          

Japans röda arme. Dock kom förändringar i landets utformning och          

fördelning av oljetillgångar att skapa 3-årigt inbördeskrig, som sedan         

skapade enighet mellan södra och norra Jemen. Jag anser att både Abdel al-             

Fatah Isamil och Salmins parti NF lyckats att bygga upp en stark grund för              

en fungerade stat. De investerade på att bygga upp en stark infrastruktur med             

hjälp av bland annat Kina, Vietnam och Cuba. Tanken med samarbetet var            

att bygga nya vägar och sjukhus som är viktiga egenskaper för en stark stat              

enligt Rotbergs teori. NF lyckats även skapa diplomatiska förbindelser med          

nationella stater för att stärka landets suveränitet och autonomi. Genom detta           

lyckades NF skapa mänsklig säkerhet och skydda landet för innovation,          

förlorat territorium, förhindra brott och relaterade faror mot inrikespolitiken.         

Detta symboliserar en stark stat utifrån Faild State Theory. Utifrån att ha            

studerat historiska artiklar och böcker, anser jag att problemet för partiet låg i             

lokala delade åsikter. Ständiga maktkamper mellan olika politiska partier och          

fördelningen av södra och norra Jemen varit roten av många konflikter i            

landet. Oljefördelningen 1994 påtvingad enighet men tog inte hänsyn till de           

delade åsikterna som fanns bland invånarna 

4.5 Jemen från 2000–2016 

Situationen i Jemen är att 40% av landets befolkning lever under           

fattigdomsnivån och lever på 2 dollar om dagen. Landet har en GDP på 900              

dollar per capita samt en arbetslöshet på 35–40%. Jemen har högst antal            

undernärda barn i världen och har hög vattenbrist. Tillgång till rent vatten            

ligger på 200 kubikmeter per capita varje år, vilket motsvarar fem gånger            

mindre den genomsnittliga vattenbristnivån och 3% av det globala         

genomsnittet. Landet har bristande tillgång till vatten dock går 90% av           
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landets vatten till jordbruk. Jemen har ett oljereserver på 3 billion tunnor            

vilket representerar 30% av landets GDP samt 75% av statens budget. Hela            

90% av exporten består utav olja men har gått ner genom åren. Landet har              

även 17 triljoner kubikmeter naturgaser (Juneau 2010 s.135,136).  

 

Ekonomi i Jemen är starkt beroende av råoljeproduktionen som är landets           

största intäkt och export. Dock har råoljeproduktionen minskat sedan 2000          

och exploatering av olja har medfört till en uttömmande effekt inom           

oljeindustrin. Landet har nu fått gå över till naturgasindustrin för att           

upprätthålla ekonomin i landet (Coleman 2015 s152). Detta har lätt till           

förminskad makroekonomisk stabilitet. Oljepriser och produktion har gått        

ner, brist på utländska direkt investerare och fallande överföringar har lagt           

påtryckningar på skatte- och externt konton. Dessa tryck kommer sannolikt          

att fortsätta i takt med att oljereserven minskar, samt att en ökad osäkerhet             

inom säkerhetsfrågor utgör utmaningar för den ekonomiska utvecklingen        

(Coleman 2015. s.152). År 2012 var det klart att den ekonomiska krisen hade             

tagit slag på Jemens ekonomi. Utifrån många år av politiska oro lett till             

förlamning, brist på grundläggande råvaror och kollapsen av den ekonomiska          

aktiviteter (Coleman 2015 s.152) 

 

Jemen har fått ekonomiskt stöd från IMF (International Monetary Fund)          

Huvudsyftet med lånet var att dämpa valutareserver och upprätthålla         

makroekonomisk stabilitet. Även Saudiarabien har lånat 1 miljarder dollar år          

2012 i förhoppning att öka Jemens centralbanksreserver. 2011 sjönk         

inflationen i landet från 25 procent till 5,5 procent i november 2012. Under             

2013 såg ekonomin en markant förbättring, även om återhämtningen förblev          

bräcklig. I september 2013 meddelade Yemen-tjänstemän att den årliga         

inflationen hade stigit upp till 16 månaders hög på 14,5 procent i juni, till stor               

del på grund av ökade kostnader för tobak och qat (Coleman 2015 s.152). 
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4.6 Naturtillgångar 

År 2007 startade Al- Hiraak en demonstration angående bestämmelse om          

pension och arbetsvillkor, bristande statliga services samt hög arbetslöshet i          

landet. Denna demonstrationen spred sig till den gamla PDRY, Lahij,          

Dahala, Abayan och Aden, men blev aktivt i hela Jemen 2010.           

Demonstranterna ansåg att de agerat fredligt, dock var det många som blev            

skadade under förloppen. Det var under 2010 som man började att attackera            

säkerhetsstyrkor i områden såsom Lahij, Dahala, Abayan och Aden som är           

samma områden som gjorde uppror mot britterna under 1960-talet (Noel          

Brehony 2011 s.211). Detta speglar arabiska vårens fart genom Mellanöstern          

och Nordafrika. År 2011 blev Jemen den tredje arabiska nationen att uppleva            

oro och konflikt som sedan ledde till mordförsök på president Ali Abdullah            

Saleh som sedan togs till Saudiarabien för vård (Coleman 2015 s152).  

Utifrån Failed State Theory vet vi att en decentraliserad makt är viktigt för en              

framgångsrik politik. Ett land måste kunna erbjuda tjänster som efterfrågas          

av medborgarna i landet samt leverera tjänster som tillfredsställer         

medborgarnas behov. Det är också viktigt för öppen interaktion mellan staten           

och medborgarna för att skapa en stark politik och en stadig maktstruktur            

enligt Rotberg. Dessa faktorer är centrala för att föra en stabil politik och en              

stark stat.  

Demonstrationerna som ägde rum runt 2007 har ett samband med arabiska           

våren 2010 vilket kännetecknar att medborgarnas behov och efterfrågan inte          

har tillfredsställt av regeringen. Jemen saknar en decentraliserad makt med          

öppen interaktion mellan medborgare och regering. Det här riskerar Jemen          

för allvarliga konsekvenser och svag ledning med minskad förtroende av          

dess medborgare. Även hantering av naturresurser har medfört till bristande          

hantering av ekonomiska aktiviteter som lett till stagnation och inflation.  

 

Hur staten i Jemen har valt att hantera naturtillgångarna i landet har inte varit              

långsiktigt hållbart. Omsättningen för råvarorna har främst gått till         
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säkerhetsfrågor. Dock har man inte satsat på att finansiera andra områden i            

landet såsom produktion av näringsliv och infrastruktur. Hanteringen har         

även varit korrupt och ojämn vilket kommer att leda till långsiktiga negativa            

konsekvenser för exportering av olja och naturgas. Utifrån Dutch Disease          

menar man att en växlande fördelning av olika råvaror inte leder till hållbar             

utveckling utan stagnation. Teorin är baserad på en förhöjd “mean          

preserving” (sannolikhetsfördelning) vid växlande fördelning av      

naturtillgångar. Vid fall där markrättigheterna är osäkra med “grabb friendly”          

institutioner ökar fall av korruption och konflikt. Som i sin tur påverkar            

landets utveckling och ekonomiska tillväxt negativt. Som vi ser i Jemen har            

man inte lyckats att framställa en säker oljemarknad för att stärka diverse            

olika ekonomiska områden i landet. Jemen har främst lagt stora omsättningar           

på militären och säkerhetsområden som är en viktig del för att skapa säkerhet             

i landet. Dock har man missat att fördela omsättningarna jämnt inom olika            

ekonomiska områden vilket skapar en instabil eller stagnerande ekonomi.         

Behzadan lyfter upp både positiva och negativa effekter av naturresurser.          

Fördelen är att naturresurser producerar arbetstillfällen. Medan det negativa         

oftast dämpar viljan att producera andra områden inom ekonomin, som          

potentiellt kan ha en betydande roll i långsiktig utveckling. Detta illustrerar           

Jemens situation där man inte har lyckats att investera eller skapa nya            

områden av säker produktion, investeringar och entreprenörskap. Detta står i          

grund för många ekonomiska, sociala och politiska problem i landet. Som i            

sin tur leder till bristande förtroende för staten att erbjuda sociala säkerhet 

4.7 Oljemarknaden 

Oljemarknaden under åren 1973 tredubblade oljemarknaden sitt       

ursprungsvärde. Genom att skapa påtryckningar och förändringar i        

industriländer lyckades man förändra ekonomiska policys och       

makroekonomiska relationer. Detta resulterade i tvåsidigt      

beroendeförhållande mellan medlemsländerna i Organization Of The       

Petroleum Exporting Countries (OPEC), jobb och bistånd flyttades inom         

unionen. Utvecklingsländer som producerade olja fick statliga och        
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privatägda tillgångar till oljedollar som genererade ekonomisk       

självständighet. Dock varade inte denna positiva trenden länge i och med           

ekonomiska kraschade under tidig 80-tal under gulfkriget. När oljepriserna         

gick ner under 80-talet bildades en lågkonjektion mellan medlemsländerna.         

Oljepriserna gick från 280 billioner dollar i omsättning år 1980 till 67            

billioner dollar i omsättning år 1988, vilket ledde till negativa inverkan på            

jobb och oljekontrakt för stora exportörer. Det påverkade även indrag av           

statliga utgifter där Jemen var ett av de drabbade länder (Chaudhry s. 1,2).             

Jemens oljeomsättning gick ner med hela 60% samt bidrag drogs in som            

hade täckt hela Jemens intäkter och statliga budget (Chaudhry s.7).  

I Summary of The Second Five –Year Plan for Economic & Social            

Development 2001–2005 framgår Jemens plan till att förbättra landets         

ekonomi fram till år 2025. Rapporten lyfter fram hur den ekonomiska           

situationen har påverkats negativt utifrån oljesektorn. Detta grundar sig i          

skiftande internationell efterfrågan och ett instabilt oljepris. Dock får vi inte           

bortse från att oljeproduktionen har ökat med 7,7% med en genomsnittlig           

tillväxt på 5,1% (Republic of Yemen s.24) 

För att kunna uppnå de ekonomiska målen krävs en omfördelning av           

regeringen och privata sektorns roll inom alla ekonomiska områden.         

Framtida målen är beror av den privata sektorn som är en viktig del för              

ekonomisk tillväxt. Den privata sektorn gör det möjligt att stärka          

konkurrensen därmed är det viktigt att gör det möjligt att investera från den             

internationella och den nationella privata sektorn på nya områden i Jemen.           

Detta i sin tur gör det möjligt att investera på infrastrukturprojekt.           

Regeringen måste minska på svårigheter och hinder som exempelvis         

otillräckliga ekonomiska arrangemang och bristande säkerhet. Staten bör        

dessutom jobba på att hålla inflationen på en kontrollerad nivå för att kunna             

stabilisera den lokala valutans växelkurs (Republic of Yemen s.21).  
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4.8 Infrastruktur 

Korruption, svag ledning och bristande teknisk sakkunskap gör det svårt att           

implementera reformer och absorbera extern assistans (Juneau 2010 s. 137).          

Klansystemet som finns i landet har också medför svårigheter att skapa en            

centraliserad republik. Sedan år 1962 har Jemen försökt att skapa en           

centraliserad modern republik utan polycentriska klaner och federala        

strukturer. Det har varit problematiskt samt utmanade för landet att          

implementera sociala förändringar till ett område som har brist på arbetskraft           

och infrastruktur. Dessa strukturer har även haft problem med att handskas           

med modern teknik och institutioner (Kennedy 1987 s7). 

 

En annan svårighet för Jemen är att införa en icke-oljeekonomi för hållbar            

utveckling. Bearbetning av infrastruktur går väldigt sakta i landet och är inte            

i takt med den ökade populationstillväxten (Juneau 2010 s. 137).          

Uppskattningen av befolkningstillväxten har under de före 2015 varit på 3,8           

procent. Detta beror främst på en hög fertilitetsgrad på 6,82 barn per kvinna             

(Coleman 2015s.194). Detta har resulterat i en svag centralmakt, det vill säga            

att de styrande myndighet i landet har ett begränsat förtroende. Invånare i            

landet har större förtroende till grupperingar eller klaner i landet som har            

tagit på sig ansvar och kontroll över sina delar av Jemen. Klanerna            

representerar större kontroll än vad myndigheterna har totalt i landet.          

Medborgarna känner en större tillhörighet till sina respektive klaner än landet           

som helhet (Globalis).  

 

Staten har misslyckats att föra en politik som bygger på medborgarnas           

efterfråga och behov. Det här resulterat i allt fler invånare tappat förtroende            

för staten vilket mynnar ut i ökad tilltro till mindre klaner. Medborgarnas            

ökade förtroende till mindre klaner kommer att påverka staten negativt.          

Utifrån Rotbergs teori lyfter han upp att staten försvagas ifall andra grupper i             

landet tar över makt och inflytande över olika delar av landet. Dessa            

förändringar kommer att minska nationskänslan bland invånarna, vilket        
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försvagar Jemens regerings roll i invånarnas liv. Det här kommer att           

problematisera politiska beslut på grund av bristande förtroende och enade          

känsla, vilket påvisar en svag ledning och central makt.  

 

Extraktiva institution har försvagat landets fiskindustri. Landet har inte         

investerat på fiskeindustrin men främst på säkerhetsfrågor, som har         

förminskad produktion av fiske. Landet måste kunna producera säkra         

institutioner inom fiskeindustrin för att öka investering och produktion.         

Robinsons teori menar på att extraktiva institution inte skapar drivkraft att           

investera, spara kapital eller entreprenörskap för att öka produktion.         

Robinsons teori gå i hand med Dutch Disease Theory som menar att en             

ojämn fördelning av naturresurser leder till produktionsstagnation och        

försvagad långsiktig tillväxt. Vilket representera Jemens fiskeindustri och        

landets infrastruktur som inte är i takt med befolkningstillväxten.  

 

Huvudproblemet för Jemen är att staten har främst förlitat sig på landets            

oljeomsättning och säkerhet. Dock består landet av en korrupt         

försvarsberedskap och ojämn fördelning på resurser som avskräcker        

investerare. Regimen fokuserar inte på långsiktigt ledarskap utan lägger         

större resurser på krishantering. Jemen har sedan år 1990 drivits på export av             

oljeomsättningar och överlevt den ekonomiska krisen. Jemen har satsat stora          

investeringar på beredskap och säkerhet istället för ekonomiska satsningar.         

Brehony menar att oljeexporten inte är hållbart för landets utveckling samt           

att naturgasens i landet inte kommer kunna rädda ekonomin. Jemens          

finansminister Jalal Yaqoub hävdar att hur mycket pengar man väljer att           

satsa på statstjänster, kommer output av satsningen bestå detsamma. I och           

med detta sätts Jemen högt upp av de fallerade stater. Klagomål som kommer             

från södra Jemen är baserade på fattigdom och bristande förtroende till lagen            

och statstjänst. Problematiken för södra Jemen går tillbaka till 1990 och           

ytligare 250 år tidigare av statlig auktoritet. Med en tillhörande historia av            
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inbördeskrig och PDRY vilket norra Jemen inte blev lika utsatta för (Noel            

Brehony 2011 s.202, 203).  

4.9 Qat 

Ett annat problem för Jemens ekonomi är qat som är en drog som tuggas av               

50–70% vuxna män och 30 % av vuxna kvinnor. Många hushåll spenderar            

10–20 % av hushållets inkomst på qat. Qat är en växt som kan produceras              

fyra gånger om året och kräver stora mängder vatten och täcker en tredjedel             

av landets mark. Många bönder planterar qat eftersom de genererar mer           

kapital gentemot andra näringsväxter. Världsbanken har gått ut med att qat           

drar ner med 25 % av landets produktivitet som skulle kunna gå till arbete              

vilket har påverkat Jemens ekonomi negativt (Juneau 2010 s.136). 

 

Jemen har inte lyckats att erbjuda säkra inklusive institutioner för den           

ekonomisk tillväxt. Främst bör staten öka produktiviteten genom att dra ner           

på tillgångarna till qat som enligt världsbanken drar ner produktivitets nivå           

med 25%. Qat är en drog som konsumeras av en stor andel av Jemens              

befolkning och som inte bara drar ner produktivitet i landet men även vilja             

till att arbeta och investera. Genom att förbättra denna institution kan staten            

erbjuda arbete men även ekonomisk tillväxt för att förbättra landets          

infrastruktur, social säkerhet och erbjuda statliga tjänster efter medborgarnas         

behov. Staten bör även satsa på att producera säkra institutioner. Genom att            

säkra markrättigheter och äganderätt ökar det potentiell investering,        

utveckling och kapital för andra områden som exempelvis produktion av          

näringsvaror. Detta i sin tur kan dra in på import samt sätta igång andra              

ekonomiska processer i landet. Jemen har brist på vatten och bör omfördela            

prioritering av vatten från qat till andra områden. Dutch Disease Theory           

lyfter upp att en jämn fördelning av naturvaror är viktigt för att uppnå             

ekonomisk framgång. Genom att minska produktion av qat kan Jemen          

investera på andra områden inom jordbruk som i sin tur minskar svält även             
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om omsättningarna är lägre. Lyckas Jemen göra detta kan de förstärka dess            

makt i landet men även få ökat förtroende bland medborgarna.  

 

4.10 Konflikt 

År 2004 bröts ett krig ut mellan staten och rebellerna Houthin med ledaren             

Husayn Badri al-Din al-Houthi. Houthin rebellerna kommer främst från         

Saada området som tillhör grenen Zaidid som följer shia Islam. Några i            

denna grupp vill gå tillbaka i tiden då Zaidi imamer satt i makt, de anklagar               

Saleh regimen för att vara för USA och Israelvänlig. Konflikten är inte            

baserad på några religiösa skäl utan främst på stam/klantillhörighet och          

lokala frågor. De lokala frågorna är främst baserade på resursfördelning och           

mer politiskt inflytande (Juneau 2010 s.139). Samma påstående utrycka av          

Coleman i artikeln Denise Youngblood Yemen: 2015 Country Review. Han          

lyfter upp att under andra veckan i september 2014 kräver Houthin större            

rättigheter och ett slut på statlig korruption (Coleman 2015 s.118).  

 

Houthin har stora tillgångar till vapenmarknaden samt lyckats köpa eller tagit           

till sig vapen från Jemens armé. Deras träning är i hårda miljöer vilket har              

gett rebellerna ett överläge i konflikten (Juneau 2010 s.139). Saleh regimen           

har fått stöd av andra klaner så som Salafi och Hashed som är rivaler till               

Bakeel som Houthin tillhör. Denna konflikt har blivit regional då          

Saudiarabien har gått in med flygvapen i nordväst om Jemens kust. Det är för              

att förhindra vapen att komma in till Houthin. För Saudiarabiens del           

representerar Houthin konflikten en instabilitet och försvagad styrka i staden          

Sanaa. Där deras resurser består av att bekämpa al-Qaida som är en stor oro              

till Saudiarabien. Denna konflikt har stora implikationer för Jemens politiska          

dynamik och är påfrestande för militärstyrkorna och regimen (Juneau 2010          

s.139). Utifrån Yemen Country Review menar förfataren att Houthin har          

sedan år 2004 utgjort ett hot mot Jemens nationella säkerhet. Rebellerna har            

uttryckt en vilja av större autonomi i norra Jemen, som har involverat dem i              
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våldsamma sammandrabbningar med regeringsstyrkorna i Jemen (Coleman       

2015 s117).  

 

Som tidigare sagt spelar fördelning av naturresurser och decentralisering en          

viktig roll för att få medborgare i ett land att känna sig delaktiga. En stabil               

stat ska kunna erbjuda mänskliga nödvändigheter så som sjukhus, arbete,          

utbildning men även tillåta medborgare i landet påverka politiska beslut.          

Staten måste kunna erbjuda tjänster som är viktiga för ett fungerande           

samhälle men även kunna erbjuda tjänster utifrån medborgarnas efterfrågan         

och behov. Rotberg menar att det är viktigt med en stark interaktion mellan             

regering och medborgare i samhället genom att decentralisera politiken.         

Dessa faktorer är avgörande ifall ett land är fallerande eller inte. Konflikten            

mellan staten och Houthin är främst baserad på lokala frågor som           

resursfördelning och mer politisk inflytande. Genom att erbjuda gruppen         

Houthin och medborgarna i landet ett politisk inflytande skapar man en stark            

stat, men minskar även riskerna för konflikt och våld. Dock har den            

jemenitiska regeringen inte kunnat fördela en jämn maktposition mellan dess          

medborgare. Detta har resulterar i att medborgare i landet inte kan skapa ett             

politiskt inflytande vilket påvisar att Jemen är en svag stat. Staten kan inte             

erbjuda tjänster som tillfredsställer medborgarnas behov vilket också är en          

indikation på att Jemen är en svag stat. Detta öppnar upp dörrar för mindre              

klaner till att bestrida regeringen för auktoritet eller delad makt. Houthin vill            

öka sin politiska makt och anser att den nuvarande regeringen är för USA             

och Israelvänlig. Detta har öppnat upp för internationellt uppror mellan Iran           

och Saudiarabien som stöttar olika parter i denna konflikt. Nuvarande          

inblandning har i sin tur försvagat statens auktoritet och självständig makt att            

skapa ordning i landet.  

 

 

 

35 (47) 
 



4.11 Iran och Saudiarabien  

Irans inflytande på länder i mellanöstern började i samband med den arabiska            

våren. Zweiri skriver i artikeln Iran and Political Dynamism in the Arab            

World: the Case of Yemen, att Irans inflytande på internationell politik i            

mellanöstern blev mycket större än väntat. Iran lyckades att förändra          

regionens dynamik genom att fallera Ba’tha regimen i Irak 2003, Libanon           

med Hezbolla 2008, fortlevnad av Bashar al Assad’s regim i Syrien samt            

framväxten av Houthis i Jemen. Iran har stor inflytande på drabbade regioner            

i Jemen. Irans avsikt är att driva på den redan ansträngda politiska kampen i              

regionen. Bäst förklarat kan vi beskriva Irans inblandning i Jemen som en            

“regional cold war” med Iran och Saudiarabien som centrala spelare.          

Konflikten beskrivs inte som en militärisk kamp men som en politisk kamp.            

Centrala spelare försöker att vinna influenser i regionens dynamik i svaga           

stater i mellanöstern. Båda spelarna försöker att påverka interna tjänster i           

svaga stater med olika taktiker och även “nonstate actors” (Zweiri 2016).  

Dock menar Gulfländerna och västerländska fackmän att Irans inflytande på          

gruppen Houthinh grundar sig på en vilja att sprida revolutionära idéer. De            

hävdar att Iran vill skapa ett Shia imperium i mellanöstern genom att ta             

kontroll över shia Houthin. Dessa idéer har skapat en oroa bland gulfländerna            

vilket har fångat Saudiarabiens uppmärksamhet. Saudiarabien har sedan        

tidigare i historien haft stor inflytande i Jemen för egen vinning. Genom att             

strategiskt befinna sig i Jemen kan Saudiarabien kontrollerna områden runt          

om Jemens gränser. Detta i sin tur har medfört till att Saudiarabien har gått in               

i ett proxykrig med Iran i Jemen. Saudiarabien menar att Irans inflytande i             

Jemen är ett strategiskt maktspel. De menar att Irans inflytande är ett            

aggressivt försök att tvinga samtycke genom manipulation av makt och är ett            

hot mot grannländerna. Dock har Iran begränsad inflytande och saknar          

målsättning för Jemen. Jemen prioriteras inte högt hos iranierna men spelar           

en stor roll för Saudiarabiens intressen (Esfandiary och Tabatabai 2016 s3).  

Saudiarabien har sedan tidigt i historien haft stor inflytande på Jemen,           

speciellt i Sanaa. Saudiarabien anser att en svag och dysfunktionella Jemen           
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är i fördel för saudierna. Kung Abdulaziz uttryckte många gånger innan hans            

bortgång en vilja att hålla Jemen svag. Detta grundar sig i att man anser att               

en svag Jemen betyder mindre hot för Saudiarabien (Salisbury 2015 s.4).           

Saudiarabiens tidigare inblandning i Jemen är under år 1970 och år 1980            

handlade om landets säkerhet mot Jemen. Saudiarabien gav bistånd till både           

staten och klaner för att bekämpa klaner i Jemen som hotade Saudiarabiens            

säkerhet (Salisbury 2015 s.5). 

Irans förhållande till Houthis i Jemen är att båda drivs av shia islam, och              

kämpar emot Islah reformpartiet som är ansluten till muslimska brödraskapet          

som tidigare har störtat Saudiarabien. Houthis makt har snabbt ökat i Jemen            

och gått igenom fem olika krig under Ali Abdullah Saleh’s regimen. De har             

tagit över staden Sanaa och skapat allians med många klaner i norra och             

södra Jemen. Irans samarbete med Houthin har blivit ett framhopp för Iran att             

påverka arabiska stater i mellanöstern. Dock är det även viktigt att lyfta fram             

Houthins ökande inflytande i regionen utifrån historiska relationer. De         

grundar sig på historiska fördelningar i landet, regionala sönderfall och          

bristande statstjänster med följd till President Salehs avgång år 1990–2012          

och arabiska våren (Zweiri 2016). 

Sammanfattningsvis kan vi säg att Houthin rörelsen är en efterföljd av           

historiska regionala fördelningar i landet och polariserade policys från Ali          

Abdullah Salehs regim. Irans inflytande är inte centralt för rörelsens          

nuvarande makt eftersom rörelsen är främst baserad på historiska aktiviteter.          

Dock har Iran nära kopplingar till Houthin men har ett begränsat inflytande            

till rörelse makten i Jemen. Houthins förhållningssätt till USA och Israel är            

negativ och anser att dagens regim är allt för USA och Israelvänlig och tror              

på att Iran försvarar muslimska stater. Zweiri lyfter fram att det inte är en              

rättvis bild att måla upp Iran som huvudansvarig för Jemens nuvarande           

konflikter. Det är även viktig att ta hänsyn till landets historia samt            

Saudiarabiens angelägenhet i Jemen. Saudiarabien har sedan år 1960 försökt          

att kontrollera över politiska områden i Jemen samt sätta Ali Abdullah Saleh            

tillbaka i makt efter ett planerat lönnmord mot honom. Även ökningen av            
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amerikanska drönare och kommandon mot al-Qaida har skapat en större          

instabilitet i Jemen. Saudiarabien och Gulf Cooperation Council (GCC) har          

valt att ändra taktik vid hantering av Jemen vilket har skapat spänning mellan             

Iran och Saudiarabien. (Zweiri 2016) 

Jemen har sedan tidigare varit under förtryck från det osmanska och brittisk            

koloniseringen. Jag anser att Jemen aldrig har fått tid bygga upp sig själv             

eftersom landet har i stort sett sedan sen 1800-tal varit under olika länders             

intressen, och konflikter. För ett land skall kunna byggas upp bör           

förutsättningen vara att staten har auktoritet och suveränitet. Vilket Iran och           

Saudiarabiens har försvagat. Enligt suveränitetsprincipen från FN:s stadgan        

R2P lyfter FN upp vikten att respektera länders suveränitet. 

”Non-interventionsprincipen framgår också tydligt av art 2 (1) som kräver          

att alla stater är skyldiga att respektera andra staters suveräna likställdhet           

(suveränitetsprincipen).” 

”FN-stadgan tillåter enbart två undantag från det allmänna våldsförbudet;         

staters rätt till självförsvar i händelse av ett väpnat angrepp enligt art 51 och              

säkerhetsrådets rätt att besluta om väpnade sanktioner för att upprätthålla          

internationell fred och säkerhet enligt art 42” (UN Chapter 1). 

Det är viktigt att respektera länders förmåga att lösa de konflikter som            

existerar inom länders gränser utan internationell inblandning. Dock vet vi att           

Saudiarabiens inflytande i Jemen börjat mycket tidigt i historien. Från uppror           

mellan Saudiarabien och imam Yahya och under tidigt 1900-tal stöttade          

klaner mot Qahtan regering NLF. Jag anser att NLF hade förmågan att            

bygga upp en stark stat. Dock förhindrade maktkampen mellan NLF och           

andra partier utveckling och investering på viktiga institutioner. Jag tror även           

om Jemen idag fick rum att bygga upp inklusive och säkra institutioner            

skulle de kunna producera en stark ekonomi. Om Jemen inte var utsatt av             

statliga hot skulle landet kunna investera på infrastruktur istället för att           

fokusera på säkerhetsfrågor och militär. Dock tror jag att detta kommer att            

vara svårt på grund av internationella intressen samt Jemens geografiska          

läge. Jemens geografiska läge har länge i historien varit i många nationers            
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intressen på grund av dess centrala roll för handel mellan Afrika, Asien och             

Europa.  

 

5. Analys 

Jemen har länge varit i konstant konflikt, från landets frigörelse från           

kolonialmakten till maktkamper mellan olika partier som exempelvis NLF         

och PSP. Även internationella inflytanden har påverkat landets politik och          

befolkning negativt. Konflikterna har delat upp invånarna i grupper och          

skapa identitetskriser, samt att de har blivit utsatta för olika förtryck och            

auktoriteter som skapat delade åsikter. Historiska händelser och konflikter         

ligger kvar och påverkar den modern politiken. Uppdelningen av södra och           

norra delen av landet är en av de många problem som finns i dagens Jemen.               

Utifrån Jemens våldsamma historia kan jag med säkerhet säga att staten har            

misslyckats med att erbjuda en säker miljö för sin befolknings utveckling och            

deltagning i politiska processer. Staten har även utmanats att producera social           

säkerhet viktigt är viktigt att bedriva en stark stat utifrån Rotbergs teori,            

Rotberg lyfter upp att konflikt och våld är ett tecken på en svag stat. Han               

menar om staten inte kan erbjuda social och mänsklig säkerhet så ifrågasätts            

statens roll och medborgarna tappar förtroende. 

Den senaste konflikten i Jemen ligger mellan staten och Houthin vilket har            

lett till stora konsekvenser för landets infrastruktur och mänsklig säkerhet.          

Jemen är ett av världens fattigaste land och har brist på både mat och vatten               

medan populationen växer. Fattigdomen växer i en snabb takt vilket påvisar           

att staten inte kan erbjuda tjänster som medborgarna är i behov av, enligt             

Rotberg är detta ett tecken på en svag stat. Även Houtins hot mot staten              

påvisar stora svårigheter för staten att skapa en säker miljö. Det kommer            

även att vara utmanande att skapa säkra institutioner för att förbättra landets            

ekonomiska ställning under ett långvarigt inbördeskrig.  
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Konflikten mellan staten och Houthin grundar sig i att Houthin anser att            

staten inte har lyckats bedriva en politik som är för hela befolkningen. Enligt             

Rotbergs teori är en centraliserad politik mycket nödvändigt för att bedriva           

en framgångsrik stat, medborgarna skall känna att deras röst blir hörd men            

även ha möjlighet till att delta i politiska processer. 

Konflikten är problematisk och är komplex eftersom internationella stater har          

skapat ett stort inflytande i landets nationella konflikt. Länder som Iran och            

Saudiarabien vill öka deras inflytande och makt i landet och har försvårat            

statens roll att lösa konflikten. Genom Irans och Saudiarabiens inflytande har           

staten tappat både auktoritet men även suveränitets till att lösa konflikter           

inom landets gränser. Saudiarabien tidigt i historien haft en stor inflytande i            

Jemens politik men med en egen agenda. Kunga Abdulaziz i Saudiarabien           

har uttryckt att det är viktigt att hålla Jemen ostabil för att säkra             

Saudiarabiens säkerhet. Med Saudiarabiens cyniska syn på Jemen är det svårt           

att förstå Jemens förhållandet till saudierna. Saleh Regimen har länge haft ett            

starkt band med Saudiarabien dock kan denna relation ifrågasättas eftersom          

Saudiarabiens agenda inte är i Jemens intresse. Saleh regimen fick under 70            

och 80-talet bidrag att bekämpa klaner som hade delade åsikter för landets            

politik och relation till Saudiarabien. Failed State Theory lyfter upp att en            

interaktion mellan staten och medborgarna är nödvändig för en stark stat.           

Statens förmåga att öppna upp för dialog med befolkningen är inte stark utan             

uteslutande. Utifrån denna teori är det problematisk att staten använder sig av            

våld mot oppositionen och klaner som har andra politiska åsikter. Ett sådant            

förhållande utsätter medborgarna för en osäker miljö vilket skapar en oro           

bland invånarna som i sin tur tappar förtroende för staten. Dessa aktiviteter            

påvisar att staten har en tendens av extraktiva institutioner som utesluter           

invånare från politiska processer. Dessa institutioner bygger på att en liten           

grupp av människor bestämmer och utnyttjar resten av invånarna.  
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Kriget har försvårat för staten att producera mänsklig säkerhet men även           

social säkerhet när det kommer till mat och vattenbristen. Staten har inte            

heller lyckats med att förse landet med några hållbara ekonomiska          

institutioner. Ekonomi är istället beroende av råoljeproduktionen vilket är         

landets största intäkt och export. Dock har hanteringen av landets          

institutioner skapat en uttömmande effekt på oljeindustrin, detta har lett till           

förminskad makroekonomisk stabilitet och medfört till minskade oljepriser        

och produktion. Brist på utländska investerare och mindre ekonomiska         

överföringar har lagt påtryckningar på skatt och externa konton, dessa          

påtryckningar har en direkt relation till landets minskande oljeproduktion.         

Även den ökade osäkerheten inom säkerhetsfrågor har påverkar den         

ekonomiska utvecklingen negativt.  

 

Under år 2012 blev det klart att den ekonomiska krisen hade tagit slag på              

Jemens ekonomi. Landets politiska oro och konflikter har medfört till          

förlamning, brist på grundläggande råvaror och kollaps av ekonomiska         

aktiviteter. År 2012 sjönk inflationen i landet från 25 procent till 5,5 procent.             

I september år 2013 meddelade Jemens tjänstemän att den årliga inflationen           

hade stigit upp till 14,5% under en period på 16 månader. Denna ökning             

grundade sig i ökade kostnader för tobak och qat.  

 

Genom att utgå från Dutch Disease Theory kan vi studera hanteringen av            

Jemens naturtillgångar som svag. Landet har främst förlitat sig på          

oljeindustrin som sätter ut andra delar inom ekonomin ur spel och genererar            

stagnation. Teorin lyfter även upp att en stark stat måste kunna producera en             

säker ekonomi, utifrån Jemens fall har man inte skapat en säker marknad för             

investerare. Detta i sin tur leder till svårigheter att sätta igång andra            

ekonomiska delar i rörelse, även qat har problematiserat landets ekonomi          

eftersom drogen drar ner produktiviteten. Problematiken med denna drog är          

att den kräver stora mängder vatten vid produktion som skulle ha kunnat            

användas inom andra områden i landet. Qat drar också ner viljan att investera             
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och arbete som är nödvändigt för landets ekonomi. Jemen måste omfördela           

landets resurser jämt samt skapa en säker miljö för investerare för att sätta             

igång olika ekonomiska områden. Staten måste även skapa inklusive         

institutioner som gör det möjligt för privatpersoner att starta upp företag. 

 

Ett av landets största problem är att gå från en oljeekonomi till att investera              

på infrastruktur och andra ekonomiska områden. Med hjälp av Republic of           

Yemen Ministry of Planning & Development får vi reda på vilka ekonomiska            

problem som finns i landet. Ett av de mål som satts fram till år 2025 är att                 

förbättra statliga institutioner och öka säkerheten för investerare. Utifrån         

Dutch Disease Theory vet vi att det är viktigt att investera på olika             

institutioner för att förstärka landets ekonomi. Eftersom Jemen har varit          

beroende av oljemarknaden har det påverkat landets ekonomi negativt.         

Landet måste börja investera på andra ekonomiska områden och skapa en           

säker marknad för att locka investerare, även att skapa en politik som lyfter             

upp privatpersoner och möjliggör för kapitalistisk vinning inom den privata          

sfären. På detta sätt kan staten möjliggöra medborgare att skapa ett bra liv för              

sig själva men även samhällsförbättring genom att skapa jobbtillfällen. 

 

6. Slutsats 

Utifrån Rotbergs teorier Dutch Disease Theory och Faild State Theory har           

jag kommit fram till att Jemen inte är en fallerande stat utan en svag stat som                

har haft många politiska motgångar. Landet saknar en decentraliserad         

politik, säkra institutioner och gott förhållningsätt till landets naturresurser         

vilket resulterar i svält, konflikt, bristande förtroende och osäkerhet i landet.           

Jemens regering har den absoluta makten och ansvara inför olika          

myndigheter och institutioner men står för stora utmaningar som tas i form i             

konflikt. Från första världskriget har Jemen varit under brittisk         

kolonialisering vilket delade upp Jemen i två delar, norra och södra Jemen.            

Denna uppdelning har kommit att spela en stor roll för olika maktkamper i             
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historien, identitetsskapande och konflikt i landet som har försvagat statens          

makt och verkställande kraft. 

 

Konflikten mellan staten och Houthin har försvagat statens status i landet och            

skapat misstro bland folket om staten verkligen kan producera statliga          

tjänster och social säkerhet. Dock vill jag hävda att Jemen som stat inte kan              

tillförse social säkerhet och god ekonomi vid hot av andra klaner eller            

internationell inflytande på lokala frågor. Eftersom Jemen sedan tidigt i          

historien varit under kollianmakt eller under internationell inflytande haft         

svårigheter att bygga upp en stark och inflytelserik politik. Även konflikter           

från första världskriget har hindrat landet från utveckling samt fokus på att            

investera på andra områden i samhället, eftersom militär och säkerhetsfrågan          

har varit i större behov för att behålla statens makt och auktoritet. Jemen är              

en fungerande stat, dock har staten begränsad inflytande och resurser för att            

kunna investera på viktiga institutioner och förse grundläggande social         

säkerhet. Detta påvisar att Jemen är en svag stat men inte fallerande. 
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