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REGIONALNI RAZVOJNI IZZIVI JEMNA
Izvleček:
Namen diplomske naloge, ki je narejena na podlagi regionalnogeografskega metodološkega
pristopa, je predstaviti vpliv naravno- in družbenogeografskih značilnosti Jemna in njegovega
zgodovinskega razvoja na nekatere razvojne izzive, s katerimi se v zadnjem času sooča
država, ter predvideti možne scenarije njenega prihodnjega razvoja. Državo, ki je zelo odvisna
od omejenih naravnih virov, ki posledično vplivajo na značilnosti prebivalstva in
gospodarskega sektorja, danes pestijo številni problemi. Izmed njih smo izpostavili naslednje:
proizvodnja in uživanje kata, pomanjkanje vode, revščina in lakota ter plemenski spopadi in
terorizem. Postavlja se vprašanje prihodnjega razvoja države. Ali se bo uspela s številnimi
težavami spopasti in jih rešiti ali se bo v probleme vse bolj poglabljala?
Ključne besede: regionalna geografija, Jugozahodna Azija, Jemen

REGIONAL DEVELOPMENT CHALLENGES OF YEMEN
Abstract:
The aim of the thesis, which is based on regional geographic- methodological approach, is to
present what effects do natural and social-geographical characteristics of Yemen and its
historical evolution have on some of the challanges of the progress, whith which the country
has been confronting lately, and to anticipate the possible scenario of the country′s growth in
the future. Yemen, which is very dependant on scarce natural resources that influence the
character of the inhabitants and economy, is being threatened by numerous problems today.
We have primarily focused on: production and consumption of khat, lack of water, famine
and poverty and tribal conflicts and terrorism. The future progress of the country is being
questioned. Is it able to confront the problems and solve them or will it submerge in them?
Key words: regional geography, Southwest Asia, Yemen
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1. UVOD
Za diplomsko delo o razvojnih izzivih Jemna sem se odločila zato, ker me že od nekdaj
privlačijo arabske države. K raziskovanju so me še posebej spodbudili starši, ki so izmed vseh
svojih potovanj po svetu, bili najbolj navdušeni ravno nad potovanjem po Jemnu. Kako te le
ne bi privlačila »najbolj fascinantna država celotnega arabskega sveta. Edinstvena arhitektura,
raznolike pokrajine in dokaj nespremenjeni tradicionalni običaji so za vsakega obiskovalca
države prava poslastica« (Seitz, 1997, str. 7).
1.1.

NAMEN IN CILJI

Namen diplomskega dela je predstaviti vpliv naravno- in družbenogeografskih značilnosti
Jemna ter njegovega zgodovinskega razvoja na nekatere razvojne izzive, s katerimi se v
zadnjem času sooča, kakor tudi osvetliti možnosti njegovega prihodnjega razvoja.
Cilji diplomskega dela so:
o preučiti naravnogeografske značilnosti (oblikovanost površja, podnebje, vodovje,
prsti, rastlinstvo in živalstvo) Jemna in jih ovrednotiti z vidika razvojnih izzivov in
možnosti;
o analizirati družbenogeografske značilnosti države (značilnosti prebivalstva in
gospodarstva) ter jih ovrednotiti z vidika razvojnih izzivov in možnosti;
o prikazati najpomembnejše dogodke v zgodovinskem razvoju ter njihov vpliv na
današnje socialno-ekonomsko stanje v državi;
o izdelati regionalnogeografsko členitev države ter opisati značilnosti in razvojne
možnosti posameznih enot;
o predstaviti izbrane sodobne probleme države (proizvodnja in uživanje kata, pretirana
raba vodnih virov, revščina in lakota, plemenski spopadi in terorizem);
o vrednotiti prednosti in slabosti nadaljnjega razvoja države s pomočjo izdelane SWOT
analize.
Delovna hipoteza diplomskega dela predpostavlja, da so skromni naravni viri pomemben
omejitveni dejavnik gospodarskega razvoja Jemna in bodo brez večjih družbenih sprememb
ostali tudi v prihodnosti.
1.2.

ZASNOVA DELA

Diplomsko delo Regionalni razvojni izzivi Jemna je sestavljeno iz več delov. Kratkemu
uvodu o državi, v katerem so opisani lega, osnovne značilnosti države in izvor imena, sledi
predstavitev naravnogeografskih značilnosti. V poglavju so prikazane značilnosti geološke
zgradbe, oblikovanosti površja, podnebja, vodovja, prsti ter rastlinstva in živalstva v državi.
Četrto poglavje je namenjeno zgodovini države. Skozi posamezna obdobja od prazgodovine
do sodobnosti sledimo najpomembnejšim dogodkom, ki so vplivali na razvoj ter še vedno
vplivajo na razmere v državi. V petem poglavju so predstavljene družbenogeografske
značilnosti Jemna. Najprej smo opisali osnovne značilnosti prebivalstva, na primer število
prebivalstva, njegovo naravno in selitveno gibanje, narodnostno sestavo, vero, izobraževanje
in zdravstvo, nato pa smo po posameznih sektorjih predstavili tudi značilnosti gospodarstva.
Sledi poglavje, ki je namenjeno opisu značilnosti ter razvojnih izzivov in možnosti
6

posameznih enot Jemna. V ta namen smo izdelali regionalnogeografsko členitev države.
Sedmo poglavje diplomskega dela je namenjeno predstavitvi izbranih sodobnih problemov
države. Poglobili smo se v probleme proizvodnje in uživanja kata, pomanjkanja vode,
razširjenost revščine in lakote ter plemenskih spopadov in terorizma. Za vsak problem smo
poskušali poiskati različne vzroke, posledice ter možne rešitve za njegovo izboljšanje. V
zadnjem poglavju smo se ukvarjali z analizo razvojnih možnosti in izzivov Jemna. Izdelali
smo SWOT analizo ter opisali možne scenarije razvoja države v prihodnosti.
Izdelava diplomskega dela je zahtevala obsežno kritično analizo vseh vrst literature o državi, s
pomočjo katere smo opisali ter razložili naravno- in družbenogeografske značilnosti,
zgodovinski razvoj in sodobne probleme Jemna. Na podlagi analiziranja vseh geografskih
značilnosti države in njene zgodovine smo izvedli regionalnogeografsko členitev, nato pa
opisali in razložili skupne značilnosti posameznih enot Jemna ter možnosti razvoja v
prihodnje. Na temelju spoznanj iz osnovne analize geografskih značilnosti države smo lahko
izluščili in podrobneje preučili tudi najbolj pereče probleme in izzive v Jemnu. V sinteznem
delu naloge smo izpostavili prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti države ter možne
scenarije bodočega razvoja. Uporabili smo torej regionalnogeografski metodološki pristop.
Poudarek diplomskega dela temelji na vrednotenju razvojnih možnosti tako posameznih
pokrajin kot države v celoti.
Pri preučevanju Jemna smo se soočali predvsem s pomanjkanjem ustrezne literature in virov,
zlasti v slovenskem jeziku. Izjema je Erhartičev (2009) vodnik po Jemnu, ki se je v vseh
segmentih naloge izkazal za koristen vir informacij in idej za bolj poglobljene analize
posameznih vidikov. V pomoč pri pisanju o zgodovini države nam je bilo tudi delo Marije
Brus Arabija Feliks (1996). Večina literature, s katero smo si pomagali, pa so različni spletni
viri, predvsem članki v angleškem jeziku. Diplomsko delo smo podkrepili s slikovnim in
kartografskim materialom. Zelo dobre sintezne prikaze posameznih geografskih značilnosti
države, ki so narejeni na podlagi najnovejših podatkov, smo prevzemali predvsem iz vodnika
Jemen (Erhartič, 2009) in jih skušali interpretirati tudi z vidika naslovne teme dela ter dodatno
zbranih informacij o posameznih vsebinah.
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2. O DRŽAVI
Jemen ali Al-Jumhuriyah al-Yamaniyah je islamska predsedniška republika (Country profile:
Yemen, 2008). Leži v Jugozahodni Aziji, na jugu Arabskega polotoka, med 12 in 20 º severne
geografske širine in 41 do 54 º vzhodne geografske dolžine (About Yemen, 2010). Na severu
meji na Saudovo Arabijo, na vzhodu na Oman, na jugu na Adenski zaliv in Arabsko morje, na
zahodu pa na Rdeče morje in ožino Bab el Mandeb, skozi katero poteka ena najaktivnejših in
strateško najpomembnejših plovnih poti na svetu (Country profile: Yemen, 2008).
Karta 1: Zemljevid Jemna

Vir: Šehič, Šehić, 2006, str. 72.
Lega Jemna vpliva na podnebje, pestrost rastlinskih in živalskih vrst ter gospodarske
možnosti in razvoj države. Ker leži država v bližini severnega povratnika, je za to območje
značilno prevladovanje sušnega in polsušnega podnebja. Zaradi lege na stiku treh
biogeografskih regij so se razvile številne rastlinske in živalske vrste, od tega veliko
endemičnih (Flora and fauna …, 2010). Jemen bi lahko zelo izkoristil svojo geografsko lego
ob Adenskem zalivu in Rdečem morju tudi za razvoj ribištva. Obe morji sta namreč zelo
bogati z ribami in morskimi sadeži. Zelo velikega pomena za gospodarstvo je tudi lega ob
ožini Bab el Mandeb.
Površina države meri 527.970 km2 in vključuje otočji Perim na jugu Rdečega morja in
Sokotra v Adenskem zalivu (Country profile: Yemen, 2008). Država je razdeljena na dvajset
provinc ali guvernatur. Njeno glavno mesto je Sana (NIC. Profile of Yemen, 2010). Po
zadnjih podatkih naj bi v Jemnu živelo 22.858.000 prebivalcev. Uradni jezik je arabščina
(CIA – The world factbook – Yemen, 2010).
Meja države je dolga 1.746 kilometrov, od tega 1.458 kilometrov s Saudovo Arabijo in 288
kilometrov z Omanom (CIA – The world factbook, 2010). Obala meri 1.906 kilometrov
(Country profile: Yemen, 2008). Najnižja točka Jemna je gladina Arabskega morja, najvišja
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pa vrh Jabal an Nabi Shu'ayb, ki leži zahodno od Sane in v višino meri 3667 metrov (CIA –
The world factbook - Yemen, 2010).
Kot denarno valuto uporabljajo jemenski rial (YER). Za primerjavo naj povemo, da je bil en
ameriški dolar leta 2009 vreden približno 203 jemenske riale. Istega leta je bruto domači
proizvod države znašal 26,54 milijard ameriških dolarjev, na prebivalca pa 2.500 ameriških
dolarjev. Jemensko gospodarstvo je zelo odvisno od izvoza nafte in zemeljskega plina, skoraj
polovica delovne sile pa je še vedno zaposlena v kmetijstvu (CIA – The world factbook Yemen, 2010).
Med vsemi arabskimi državami velja Jemen v marsičem za posebneža. Vzrok za to so
odmaknjena lega na skrajnem jugu Arabskega polotoka in razmeroma ugodne
naravnogeografske razmere. V primerjavi z ostalimi arabskimi državami namreč prejme letno
večje količine padavin (Erhartič, 2009).
Država naj bi dobila ime iz arabske besede Al-Yumn, ki v dobesednem prevodu pomeni
blaginja ali sreča. To se sklada tudi z antičnim poimenovanjem, ko so ta del Arabskega
polotoka imenovali Arabija Felix ali Srečna Arabija. Poimenovanje bi lahko pomenilo tudi
lokacijo na jugu Arabskega polotoka, izhajalo pa naj bi iz arabske besede yamanan. Prvi
muslimani, ki so živeli v okolici Meke, so namreč dežele delili na tiste, ki ležijo severno ali
shaman, in tiste, ki ležijo južno oziroma yamanan. Ime lahko izhaja tudi iz arabske besede
yumna, kar naj bi pomenilo desna stran, saj gledano iz Meke proti vzhodu država leži na desni
strani (Erhartič, 2009).
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3. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI JEMNA
3.1.

POVRŠJE

3.1.1. Geološka zgradba
Jemen leži na Arabski litosferski plošči, na vzhodnem robu Rdečega morja in severnem robu
Adenskega zaliva. Njeno odmikanje od Afrike proti severovzhodu je pripeljalo do nastanka
dveh mladih oceanskih bazenov, Rdečega morja med Afriko in Arabskim polotokom ter
Adenskega zaliva med Somalijo in Arabskim polotokom (Khanbari, 2010). Jugozahodni del
Arabske plošče je tektonsko zelo živahen. Tu se nahaja eden izmed tektonsko najaktivnejših
stikov litosferskih plošč, saj se srečujejo in prepletajo Adenski jarek pod Adenskim zalivom,
Rdečemorski jarek pod Rdečim morjem in Vzhodnoafriški tektonski jarek (Erhartič, 2009).
Karta 2: Geološka sestava Jemna

Vir: Erhartič, 2009, str. 8.
S karte, ki prikazuje geološko sestavo Jemna, lahko vidimo, da geološko podlago Jemna
predstavljajo kamnine od predkambrijske do kvartarne starosti. Najstarejše poznane kamnine,
ki prekrivajo Jemen, so iz arhaika in se pojavljajo na območju Al Bayda (Yemen geological
survey …, 2010). Predkambrijske kamnine so metamorfne, na primer skrilavci in amfiboliti,
katerih največje sklenjeno območje je v Jemenskem višavju v trikotniku med Sano, Adenom
in Bir Alijem. Drugo največje območje teh kamnin se nahaja v skrajnem severnem delu
višavja, na njegovem vzhodnem in zahodnem robu. Drugje je Arabski ščit prekrit s
kamninami mlajše starosti. V paleozoiku, točneje v ordoviciju, so se na rahlo nagnjeni podlagi
Arabskega ščita odložile kremenčeve fluvialne usedline. Najdemo jih na skrajnem
severozahodu države blizu mesta Sade. V juri se je odlagal peščenjak, nanj pa karbonatna
plošča in akumulacija s školjkami bogatih organskih plasti (Erhartič, 2009). Ohranjene so tudi
kredine karbonatne usedline (apnenci in peščenjaki), na vzhodni polovici države prevladujejo
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terciarni sedimenti (apnenec, lapor, sadra, konglomerat, peščenjak) (Khanbari, 2010). V
poznem eocenu je prišlo do številnega prelamljanja, dviganja in gubanja, ki je doseglo
vrhunec z ločitvijo Arabskega polotoka od Afrike v miocenu. Adenski zaliv je nastal pred 10
milijoni let, južni del Rdečega morja pa pred 5 milijoni let. Morsko dno se še vedno razširja
(Erhartič, 2009, str. 10).
Za zahodni del države je značilen tudi vulkanizem. Vulkanska dejavnost se je začela že na
prehodu iz paleocena v eocen. Najbolj intenzivna je bila v oligocenu (Yemen geological
survey …, 2010). Ob prelamljanju Afriške litosferske plošče so se namreč v notranjosti,
predvsem na južnem delu Jemenskega višavja, pojavili močni vulkanski izbruhi. Nastali so
obsežni platoji, na primer na območju Sade in južno od Sane. Še danes so vulkansko aktivna
območja vzdolž tektonsko dejavnega Adenskega zaliva, v osrednjem višavju na območju od
Sane do Taiza, v okolici Mariba in na otokih v južnem delu Rdečega morja (Erhartič, 2009).
Zadnji vulkanski izbruh je bil zabeležen konec septembra 2007. Takrat je na majhnem otoku
Jabal al-Tair v Rdečem morju, ki leži okoli 140 kilometrov od jemenske obale, izbruhnil
enako imenovani vulkan. Umrlo je 6 jemenskih vojakov, 21 pa jih je bilo evakuiranih. Na
otoku je namreč zaradi spora z Eritrejo glede lastništva bližnjih otokov od leta 1996 vojaška
baza (Volcano erupts …, 2007). Vulkan je bruhal lavo in pepel več kot 300 metrov visoko,
izbruhu je sledilo več potresov s stopnjami med 4 in 4,3 po Richterjevi lestvici (Volcano
erupts off Yemen …, 2007). Vulkan Jabal al-Tair je pred tem zadnjič izbruhnil leta 1883
(Derhally, 2007).
Jemen je tudi potresno zelo dejavno območje. S pomočjo zgodovinskih virov je mogoče
razbrati potrese leta 1387 v Adenu, leta 1394 v Moki, 1666., 1873. in 1874. v Sani. Tudi leta
1909 je prišlo do močnega potresa na območju med Sano in Sado. Najbolj uničujoč potres, ki
je leta 1982 prizadel mesto Dhamar med Sano in Ibbom, je terjal več kot 3000 žrtev (Erhartič,
2009).
Geološka zgradba vpliva na oblikovanost površja, potek rečne mreže, lastnosti prsti, rabo tal
ter razširjenost in pestrost rudnin. Območja magmatskih in metamorfnih kamnin so manj
izpostavljena preperevanju in eroziji kot območja s sedimentnimi kamninami. Smer prelomov
vpliva na potek suhih rečnih dolin. Matična podlaga s svojo mineraloško zgradbo vpliva na
mineraloško in kemično sestavo prsti. Tako se na različnih kamninah razvijejo različne prsti,
ki posledično vplivajo tudi na lastnosti rastlinstva, živalstva ter rabe tal. Geološka zgradba
vpliva tudi na bogastvo rud v Jemnu. Starejše kamnine so namreč bogatejše z minerali in
rudninami.
3.1.2. Oblikovanost površja
Površje Jemna je zelo pestro in raznoliko. Tu najdemo obalne ravnice, planote, strma pobočja
in visoke gore. Glede na nadmorsko višino in geomorfološke značilnosti bi lahko državo
razdelili na hribovja in gorovja, visoke planote, puščavo in obalno ravnino (FAO. Country
pasture – Yemen, 2006).
Večino države pokrivajo ostri vrhovi in planote. Prav zaradi tega je njena povprečna
nadmorska višina zelo visoka in meri okrog 2000 metrov. Jemenčani so višino izkoristili in
zaradi nje ostali 1000 let izolirani. Le kadar so želeli, so se premaknili do obalnih predelov in
tam trgovali s tujimi narodi (Country profile: Yemen, 2008).
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Jemen bi lahko glede na večino klasifikacij razdelili na šest glavnih naravnogeografskih enot.
Te so priobalna puščavska ravnina, Jemensko višavje, vzhodno polpuščavsko območje in
Velika arabska puščava, vzhodne planote, vadi Hadramaut ter otoki (Erhartič, 2009, str. 10).
Priobalna puščavska ravnina je sestavljena iz dveh delov. Ob Rdečem morju leži do 60
kilometrov široka Tihama, ki ni tipična jemenska pokrajina. Glede na naravnogeografske
razmere jo lahko razdelimo na dva dela, na obalno in predgorsko. Obalna Tihama je prava
peščena puščava. Ugodnejši pogoji za kmetijstvo so v predgorski Tihami na zahodnem robu
Jemenskega višavja. Na jugu je ob Indijskem oceanu priobalna ravnina zahodno od Adena
široka le nekaj kilometrov, vzhodno od njega pa se nekoliko razširi (Gabrovec, 1991).
Jemensko višavje se razteza v smeri sever-jug od meje s Saudovo Arabijo do Adena. Dolgo je
okrog 500 kilometrov s povprečno širino 150 kilometrov. Glede na naravnogeografske
značilnosti ga lahko razdelimo na več podenot. Od zahoda proti vzhodu si sledijo zahodno
hribovje, osrednje višavje, niz velikih kotlin in planot ter vzhodno hribovje (Erhartič, 2009).
Gorovje je vulkanskega izvora, z zaobljenimi bazaltnimi vrhovi. Na nekaterih delih je še
danes prisotna vulkanska aktivnost (Podobnikar, 1996). Območje je doživelo veliko gubanj in
premikov, zaradi katerih so nastali manjši ali večji prelomi. Prevladujejo prelomi in gorovja,
ki so vzporedni z obalo Rdečega morja. Znotraj 100-kilometrskega pasu se od morske gladine
dvignejo nad 3600 metrov visoko. Na jugu države so vzporedni z obalo Adenskega zaliva.
Tam najvišje gore dosežejo nadmorsko višino okrog 2000 metrov (FAO. Country pasture –
Yemen, 2006). To je najvišje območje celotne države. Najvišji vrh Jabal an Nabi Su'ayb, ki
meri 3760 metrov, je hkrati tudi najvišja točka Arabskega polotoka (About Yemen, 2010).
Regija je prepletena s številnimi dolinami, ki se iz Tihame zajedajo globoko v notranjost.
Največ jih je na vzhodu, zahodu in jugu (NIC. Profile of Yemen, 2010). Geomorfološko so
sestavni del višavja, glede na rabo tal in način življenja pa se od njega zelo razlikujejo. Gre za
tako imenovano predgorsko Tihamo (Gabrovec, 1991). Vzhodno od osrednjega višavja se
vleče pas velikih kotlin, v katerih ležijo večja mesta. Od severa proti jugu si sledijo mesta
Sada, Sana, Dhamar, Yarim, Ibb in Taiz (About Yemen, 2010). Proti vzhodu se površje
postopoma spušča. V južnem delu se vzhodno hribovje razširi do širine 150 kilometrov, kar je
veliko več, kot je širina osrednjega dela višavja (Erhartič, 2009).
Vzhodno polpuščavsko območje in Velika arabska puščava je peščena pokrajina, ki zaradi
lege v padavinski senci Jemenskega višavja prejme letno le do 150 mm padavin (Gabrovec,
1991). Rastlinstva skorajda ni, uspeva le ob vadijih, po katerih priteče po nalivih voda iz
višavja. Vzhodno od Mariba, najpomembnejšega mesta v tej naravnogeografski enoti, se
razprostira najjužnejši del Velike arabske puščave, puščava Ramlat as-Sab'atayn. Zahodni in
južni rob ležita na 1300 metrih nadmorske višine, na severu in vzhodu pa se spusti do 600
metrov nad morjem. Na severovzhodu prehaja v Veliko arabsko puščavo, ki je največje
sklenjeno peščeno območje na Zemlji. Njen nastanek je povezan z lego ob severnem
povratniku na območju subtropskega pasu visokega zračnega tlaka. Značilne so zelo skromne
padavine. Površje je zato suho in brez rastlinstva, med dnevom in nočjo so velike
temperaturne razlike, ki pospešujejo mehansko preperevanje. Pomemben preoblikovalec
površja je tudi veter. Ramlat as-Sab'atayn namreč leži v globoki kotanji, ki jo obdajajo visoke
gore, od koder veter odnaša delce in jih nato drugod kopiči. K nastanku sipin pripomorejo
tudi pasati (Erhartič, 2009). Peščene sipine so ponekod popolnoma prekrite s črno, strjeno
lavo (Podobnikar, 1996).
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Slika 1: Peščena puščava

Avtor: Iztok Gabrijelčič, 2009.
Na vzhodu države se do višine 1500 metrov, ponekod pa tudi do 2000 metrov, dvigajo
vzhodne planote. Proti severovzhodu se blago znižujejo in ko dosežejo 600 metrov
nadmorske višine, jih prekrije pesek Velike arabske puščave. V eocenu in miocenu se je tukaj
vršilo odlaganje plitkih morskih usedlin, iz katerih so nastali apnenec, peščenjak in
konglomerat. V času pleistocena in delu holocena so vodotoki v te kamnine vrezali gosto
rečno mrežo. Podnebje je bilo namreč takrat precej bolj namočeno (Erhartič, 2009).
Zaradi velikosti, izrazitosti, ugodnih vodnih razmer in goste poseljenosti bi kot posebno enoto
izpostavili tudi vadi Hadramaut (Gabrovec, 1991). Gre namreč za največjo suho dolino na
Arabskem polotoku. Dolga je 450 kilometrov, na najširšem delu je široka 12 kilometrov, na
najožjem pa le 700 metrov. Vadijevo dno je 300 metrov globoko vrezano v peščenjak in
apnenec ter leži na 700 metrih nadmorske višine. Talna voda je zelo blizu površja, kar
omogoča življenje približno 200.000 prebivalcem. Proti vzhodu se združi s suhim vadijem
Masila, ki je povezan z Arabskim morjem (Erhartič, 2009).
Slika 2: Vadi Hadramaut

Avtor: Iztok Gabrijelčič, 2009.
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K Jemnu spada 130 otokov, ki tvorijo posebno pokrajinsko enoto. Največ, kar 112, jih leži v
Rdečem morju (About Yemen, 2010). Skoraj vsi so vulkanskega nastanka, nekaj je tudi
peščenih. So razmeroma mladi, saj je tudi morje, ki jih obdaja, staro največ 5 milijonov let
(Erhartič, 2009). Najbolj poznan in največji poseljen otok v Rdečem morju je Kamaran.
Zaradi izjemne strateške lege v ožini Bab el Mandeb sta pomembna tudi otoka Perim in
Meyoun (Country profile of Yemen, 2009). V Adenskem zalivu je otokov veliko manj. Nekaj
manjših leži tik ob obali, 380 kilometrov jugovzhodno od obale pa leži otočje Sokotra.
Sestavljajo ga štirje otoki: Sokotra, Samhah, Darsah in 'Abn al Kuri. Sokotra pripada državi
kljub geografskim, okoljskim in kulturnim razlikam. Zaradi geografske lege je že v preteklosti
predstavljala povezavo med Indijo, Arabskim potokom in Afriko. Njen relief lahko razdelimo
na gorovje na vzhodu, planote v notranjosti, obalne ravnine na severu in jugu otoka ter
vmesne vadije, ki prepletajo površje predvsem na severu in jugu. Zaradi odmaknjenosti in
izoliranosti sta se tam razvilo posebna rastlinstvo in živalstvo (Socotra island, Yemen, 2010).
Oblikovanost površja vpliva na številne naravno- in družbenogeografske dejavnike, pa tudi na
zgodovinski razvoj države. Vpliva na količino prejetih padavin ter prostorsko razporeditev
poselitve, kmetijstva in prometne infrastrukture. Višji predeli in privetrna pobočja
Jemenskega višavja ter vzhodnih planot tako prejmejo večjo količino padavin kot območja v
padavinski senci ob Rdečem morju, Adenskem zalivu ter na severu in severovzhodu države.
Največja naselja se nahajajo v velikih kotlinah Jemenskega višavja in ob obali, za kmetijstvo
pa so najbolj ugodne suhe doline, kjer je možno namakanje, in manj strma pobočja višavja, ki
so jih spremenili v kulturne terase. Razčlenjeno površje in visoke nadmorske višine vplivajo
tudi na potek prometne infrastrukture. Najpomembnejše ceste tako potekajo po vadijih in
nižjih predelih. Zaradi prevladujočih visokih nadmorskih višin je bila država težje osvojljiva.
Marsikateri tuji narodi prav zaradi oblikovanosti površja ter izoliranosti nam območjem
današnjega Jemna niso uspeli zavladati.
3.2.

PODNEBJE

Podnebje v Jemnu je tropsko polsušno ali sušno. Za puščavo na vzhodu države in Tihamo je
značilno sušno podnebje, v višavju polsušno, na nekaterih območjih, v krajih Bura', Ibb in
Taiz, pa je podnebje polvlažno (The climate of Yemen, 2010).
Na podnebne značilnosti vplivajo geografska lega, relief ter posebna cirkulacija zraka iznad
Indijskega oceana ter Rdečega in s Sredozemskega morja (FAO. Country pasture – Yemen,
2006).
Jemen leži v območju visokega zračnega tlaka, nekoliko južneje od severnega povratnika, ki
Arabski polotok prečka približno po sredini. Količina padavin je zaradi tega zelo majhna,
ponekod padajo le vsakih nekaj let. Običajno se pojavljajo v obliki nalivov (Erhartič, 2009).
V podnebnem smislu spada v sahelski pas, zaradi posebnih topografskih značilnosti pa hrane
kot v Afriki ne primanjkuje (Podobnikar, 1996).
Zaradi razgibanega reliefa so v državi zastopani različni podnebni tipi. V puščavi so poletja
zelo vroča, v višavju pa je podnebje veliko bolj milo (The climate of Yemen, 2010). Zaradi
gorovja na zahodu Jemna je vzhodni del države odrezan od monsunskih padavin, zato je v
večjem delu države podnebje puščavsko (Erhartič, 2009).
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Na podnebje vplivata dva velika podnebna sistema, intertropsko in rdečemorsko
konvergenčno območje. Intertropsko konvergenčno območje je izrazitejše in pomembnejše.
Vpliva na nastanek monsunskih padavin med julijem in septembrom (FAO/WFP. Crop and
food …, 2009). Kljub temu da je vpliv monsuna največji na Indijski podcelini in v
Jugovzhodni Aziji, monsunski vetrovi oplazijo tudi jug Arabskega polotoka. Poleti pihajo čez
Indijski ocean, Arabsko morje in Adenski zaliv in nad celino prinašajo deževje. Večino
padavin prestreže že Jemensko višavje na jugozahodu, večji del države pa je v padavinski
senci. Monsunske padavine niso zenitne kot v savanskem podnebju, ampak nastopijo z
zamikom, šele julija. Pozimi pihajo vetrovi s kopnega proti morju. Praviloma so suhi in ne
prinašajo padavin (Erhartič, 2009). Rdečemorsko konvergenčno območje je manj izrazito in
intenzivno. Prinaša padavine od marca do maja. Njegov vpliv je večji na višjih nadmorskih
višinah in na zahodu države (FAO. Yemen, 2008). Ko vlažni jugozahodni monsun oslabi in
ga zamenja severovzhodni monsun, se obrnejo tudi vetrovi v Adenskem zalivu in južnem delu
Rdečega morja. Nastane konvergenčno območje, ki se premika proti severu in ustali okrog 25
º severne geografske širine. Značilen je pogost pas oblačnega vremena v osrednjem delu
Rdečega morja. Vlažne zračne mase se začnejo dvigati ob zahodnih pobočjih Jemenskega
višavja ter spomladi prinašajo padavine. Na obalni ravnini Tihama dežuje le redko, značilna
pa je velika soparnost s temperaturami do 50 ºC. Konec maja nad Rdečim morjem spet
prevladujejo južni vetrovi (Erhartič, 2009). Do neviht v zimskih mesecih prihaja zaradi vpliva
Sredozemskega morja (FAO. Yemen, 2008).
Povprečna temperatura zraka v Jemnu je 18,3 ºC (The climate of Yemen, 2010). Temperature
zraka se bolj ali manj linearno znižujejo z nadmorsko višino. Razlike v povprečnih
temperaturah najtoplejšega in najhladnejšega meseca se spreminjajo tudi znotraj območij. V
krajih ob obali ter zahodnih in južnih pobočjih je povprečna letna temperaturna amplituda
nižja od 10 ºC, v sušni notranjosti 15 ºC. Tudi povprečne dnevne temperature na obali nihajo
do 10 ºC, v višjih nadmorskih višinah ter notranjosti pa do 20 ºC. Nad 2300 metri so med
oktobrom in marcem pogoste zmrzali (FAO. Country pasture – Yemen, 2006).
Karta 3: Povprečna letna višina padavin v Jemnu

Vir: Erhartič, 2009, str. 20.
Deževna doba nastopi spomladi in traja do konca poletja (FAO. Yemen, 2008). Prva,
spomladanska deževna doba je manj izrazita kot poletna, monsunska. Pogosto je neredna
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(Erhartič, 2009). Na količino padavin vplivata lega in relief. S karte povprečne letne višine
padavin v Jemnu (Karta 3) lahko vidimo, da kraji ob Rdečem morju in Adenskem zalivu
prejmejo letno manj kot 50 mm padavin. V Jemenskem višavju pade med 500 in 800 mm
padavin letno. Več padavin prejmejo privetrna kot zavetrna pobočja. Zračne mase se ob
dviganju ohladijo, vodna para se kondenzira v kapljice. Nastanejo oblaki in padavine. Najbolj
namočen je jugozahodni del Jemenskega višavja. Kraji Ibb, Taiz, Aldhale'a in Yareem
prejmejo tudi do 1000 mm padavin letno. Količina padavin se proti vzhodu spet zmanjša. V
notranjosti pade letno tudi manj kot 50 mm dežja (FAO. Country pasture – Yemen, 2006).
Kljub temu velja Jemen za najbolj namočeno državo Arabskega polotoka (The climate of
Yemen, 2010). Prevladujejo padavine v obliki lokalnih neviht. Na razmeroma kratkih
razdaljah tako prihaja v količini padavin do velikih razlik. Na določenem območju bo leto
dokaj vlažno, kraji v bližini pa sploh ne bodo prejeli dežja (FAO. Country pasture – Yemen,
2006).
Na smer vetrov najbolj vpliva atmosfersko kroženje zraka. Pozimi tako prevladujejo
severovzhodni, poleti pa jugozahodni monsunski vetrovi. Vetrovi ob obali od oktobra do
aprila pihajo iz jugojugovzhoda, poleti iz severoseverozahoda. V poletnih mesecih so značilni
peščeni viharji, ki pihajo iz obale proti višavju (The climate of Yemen, 2010).
Podnebne značilnosti vplivajo na vodne razmere v državi, razširjenost rastlinskih in živalskih
vrst ter razporeditev prebivalstva in gospodarskih dejavnosti, predvsem kmetijstva. Zaradi
nizkih letnih količin padavin so omejene tudi količine vodnih virov v državi. Površinski
tokovi se pojavljajo le po največjih nalivih, izredno pomembna je podzemna voda, ki je
posledica vlažnejšega podnebja v preteklosti. Prebivalstvo je večinoma, razen ob obali,
skoncentrirano na območjih, ki letno prejmejo največjo količino padavin. Tudi kmetijsko
najpomembnejša območja se pojavljajo le tam, kjer je možno namakanje.
3.2.1. Podnebni tipi
Državo bi lahko razdelili na pet različnih območij s podobnimi podnebnimi značilnostmi.
1. Obalna ravnina leži na zahodu ob Rdečem morju in na jugozahodu ob Adenskem
zalivu. Gre za ravno ali delno nagnjeno površje, ki sega do nadmorske višine nekaj
100 metrov (FAO. Yemen, 2008). Podnebje ob Rdečem morju je tropsko.
Temperature včasih presežejo 54 ºC, vlažnost zraka je med 50 in 70 odstotki. V
povprečju pade letno 130 mm dežja, značilne so močne plohe. Kraji ob Adenskem
zalivu prejmejo enako količino padavin letno, temperature pa so tukaj nekoliko nižje
(Country profile: Yemen, 2008). Kljub nizki količini padavin je to pomembno
kmetijsko območje, saj podtalnica, ki priteče iz višavja, in delno tudi voda v vadijih
vsaj del leta omogočata namakanje (FAO. Yemen, 2008).
2. Jemensko višavje je močno razgibano, saj sega od nekaj sto metrov do 3760 metrov
visoko. Podnebje je v tem delu zaradi različne nadmorske višine zelo raznoliko. V
nižjih legah je vroče, v krajih na višjih nadmorskih višinah pa hladno (FAO. Yemen,
2008). Poletja so zmerno topla in vlažna, s povprečno temperaturo 21 ºC. Značilne so
suhe zime s temperaturami tudi pod 0 ºC (Country profile: Yemen, 2008). Na
zahodnih in južnih pobočjih pade od 300 do 500 mm padavin letno, najbolj namočeni
kraji prejmejo letno tudi do 1000 mm dežja. Vzhodna pobočja so položnejša in
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bistveno manj namočena, količina padavin se od zahoda proti vzhodu zelo hitro
zmanjšuje (FAO. Yemen, 2008).
Slika 3: Klimograma Adena in Sane
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Avtor: Tjaša Gabrijelčič, 2010.
Vir: What is the …, 2010.
3. Vzhodne planote se od nadmorske višine od 1200 do 1800 metrov na severu, kjer se
začenja puščava, spustijo do 900 metrov, proti morju pa se spuščajo še bolj strmo.
Podnebje v tem delu je vroče in suho. Povprečno pade letno manj kot 100 mm
padavin, v nekaterih višjih predelih, ki so bolj izpostavljeni monsunskim vetrovom,
nekoliko več. Padavinam pogosto sledijo uničujoče poplave (FAO. Yemen, 2008).
4. Peščena puščava Ramlat as Sabatayn, ki leži med Jemenskim višavjem in vzhodnimi
planotami, ima puščavsko podnebje. Padavin in rastlinstva skoraj ni, razen ob vadijih,
kamor se steka voda z okoliških planot (FAO. Yemen, 2008). Nekateri kraji na severu
in vzhodu ne prejmejo dežja tudi do pet let ali več (Country profile: Yemen, 2008).
5. Otoki v Rdečem morju prejmejo bistveno manj padavin kot otoki v Arabskem morju.
Na Sokotri so najbolj izrazite monsunske padavine. Prav zaradi tega na otoku uspevata
in živita tako bujno rastlinstvo in živalstvo (Erhartič, 2009).
Po Köppnovi klasifikaciji podnebja bi lahko večji del Jemna uvrstili pod vroče puščavsko
podnebje (BWh). Zanj je značilno, da je povprečna letna temperatura višja od 18 ºC. Količina
padavin je zelo majhna, dežuje večinoma v obliki nalivov. Suha tla niso sposobna sprejeti vse
vode, zato se ta nabira na dnu vadijev. Ti se hitro napolnijo in voda z veliko hitrostjo in močjo
potuje proti nižjim delom države. Pogosto pride do poplav. Za omenjeni tip podnebja je
tipično tudi to, da je izhlapevanje večje od količine padavin, značilni sta sušnost in nizka
relativna vlaga. Pihajo močni vetrovi. Vznožje Jemenskega višavja in planote na vzhodu
države imajo vroče stepsko podnebje (BSh) s podobnimi temperaturami kot ostali del države,
a večjo količino padavin (Šegota, Filipčić, 1996).
3.2.2. Podnebne spremembe
Podnebje v Jemnu je iz leta v leto toplejše, višanje temperatur pa je večje od svetovnega
povprečja. Povprečna letna temperatura se je od leta 1960 zvišala za 1,8 ºC. Količina padavin
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je iz leta v leto manjša, od leta 1960 se je znižala za devet odstotkov (McSweeney, New,
Lizcano, 2008). Deževna doba nastopi kasneje, namesto marca šele avgusta (Climate change
monitoring, 2009). Po napovedih naj bi se do leta 2060 temperature zvišale od 1,2 ºC do 3,3
ºC, do leta 2090 pa od 1,6 ºC do 5,4 ºC. Značilno je hitrejše segrevanje notranjosti kot
območij ob obali. Poleg zmanjšanja količine padavin napovedi predvidevajo tudi povečano
število ekstremnih vremenskih pojavov (McSweeney, New, Lizcano, 2008). Zaradi zvišanja
morske gladine so predlagani prekati in lomilci valov (Thabet, 2009).
Za Jemen so zaradi revščine, hitro rastočega števila prebivalcev in velikega pomanjkanja vode
podnebne spremembe še bolj problematične (Ghaleb, 2008). Prav zaradi tega so že pripravili
državni program o prilagoditvi na podnebne spremembe (Thabet, 2009), s svojimi projekti
pomaga tudi Svetovna banka. Da bi zmanjšali ranljivost poljedelcev, bodo začeli s številnimi
ukrepi. Želijo pridobiti podatke o sedanjih podnebnih trendih, da bi lahko z njimi napovedali,
kakšno bo podnebje v prihodnosti. Poleg tega hočejo ljudi prilagoditi na podnebne
spremembe. Nameravajo ohraniti njihove kmetijske kulturne rastline ter povezati znanje
jemenskih kmetov z napovedmi sprememb (Climate change: Yemen, 2010).
Če se bo količina padavin še naprej zmanjševala, bo to vodilo do katastrofalnih suš,
nevarnosti za zmanjšanje kmetijske proizvodnje in posledično do velike lakote in umrljivosti.
Za kmetijstvo se namreč porabi devetdeset odstotkov talne vode, od tega do štirideset
odstotkov za gojenje kata. Že sedaj je za Jemen značilen tako imenovani vodni stres (Climate
change monitoring, 2009). Povečalo se bo število selitev v bolj razvite in bogate države,
zaradi dviga morske gladine pa se bodo morali prebivalci obalnih območij umakniti v kraje z
višjo nadmorsko višino (Ghaleb, 2008).
3.3.

VODOVJE

3.3.1. Značilnosti
Tekočih voda je v Jemnu zelo malo. Manjše stalne vodotoke najdemo samo ponekod v
Jemenskem višavju, pa tudi ti velikokrat presahnejo. Prav tako v državi ni stalnih jezer. Po
obilnejših padavinah je mogoče opaziti nekaj manjših in kakšno večjo reko ali jezero, ki se
kmalu posuši (Erhartič, 2009).
Na značilnosti vodovja in vodno oskrbo najbolj vpliva podnebje s količino padavin. Ta v
Jemnu varira med 6,7 in 9,3 km3 letno (Erhartič, 2009). Največ padavin prejmejo kraji na
zahodu in jugozahodu Jemenskega višavja ter vzhodnih planotah. Njihova količina se nato
hitro zmanjšuje proti notranjosti in vzhodu države (FAO. Yemen, 2008). Vodne razmere niso
odvisne le od sedanjega podnebja, ampak nanje v veliki meri vplivajo tudi padavinske
razmere v preteklosti. Podobno kot Sahara je tudi Velika arabska puščava skozi celotno
obdobje kvartarja doživljala podnebne spremembe, vendar so tu mnogo manj raziskane
(Erhartič, 2009). V vlažnih obdobjih preteklosti so nastala obsežna porečja, na katera
spominjajo izsušene rečne struge vadiji, jezerske usedline v puščavi in nahajališča soli. Vadiji
so suhe rečne doline z občasnim površinskim vodnim tokom v sušnem podnebju (Geografski
terminološki slovar, 2005). So torej del sedanjega in nekdanjega v bolj namočenih obdobjih z
vodo zapolnjenega rečnega omrežja. Gre za tako imenovane hudourniške struge. Večino leta
so suhi ali po njih površinsko teče le manjši potok, ponekod, kjer zaradi živoskalne podlage
ali zbite usedline voda ne ponikne, nastane tolmun (Erhartič, 2009). Z vodo se napolnijo le
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občasno po večjih nalivih. Takrat zaradi nenadnega povečanja količine vode včasih pride do
poplav (The water profile of Yemen, 2008). Najdaljši vadi v državi je vadi Hadramaut, ki je
dolg kar 200 kilometrov (Natek, Natek, 2006). Večji vadiji so še Masila, Zabid, Tuban, Bana,
Makhyah, Armah, Shihan in drugi (Country profile of Yemen, 2009).
Vodovje države se izteka v štiri »povodja«: rdečemorsko povodje, povodje Adenskega zaliva,
povodje Arabskega morja in endoreično in areično območje Velike arabske puščave (Water
profile of Yemen, 2008). To niso povodja v pravem pomenu besede, saj reke v ožjem pomenu
pripadajo le povodju Adenskega zaliva. Ostalo so namreč območja brez odtoka v morje
oziroma območja brez kakršnegakoli odtoka.
Jemen ima 1906 kilometrov obale ob Rdečem morju, Adenskem zalivu in Arabskem morju
(Country profile: Yemen, 2008). K državi moramo prišteti še 12 morskih milj ali 22,3
kilometrov teritorialnega morja in 200 milj oziroma 370,4 kilometre široko ekskluzivno
ekonomsko cono (Geography of Yemen, 2010).
Z izjemo morij se praktično vse vodno bogastvo Jemna skriva pod površjem. Predvidevajo, da
se tam nahaja okoli 10 km3 podzemne vode. Največ je je prisotne pod površjem Jemenskega
višavja, 2,5 km3 naj bi je bilo pod Tihamo, 1 km3 pa pod površjem puščave (FAO. Yemen,
2008). Obnovljivih podzemnih vodnih virov naj bi bilo za okoli 1,5 km3/leto. Njihove
največje količine so bile pred kratkim odkrite na vzhodu države. Ker študije še vedno
potekajo, ne vedo ali se voda obnavlja ali gre za fosilno oziroma ujeto vodo. Količina
površinskih vodnih virov je ocenjena le na 1 km3 letno. Vključuje samo odtok največjih rek,
ne pa tudi odtoka majhnih porečij (The water profile of Yemen, 2008).
Karta 4: Rečna mreža v Jemnu

Vir: Erhartič, 2009, str. 26.
Površinski odtok do morja, izmerjen v nekaterih večjih vadijih, je ocenjen na 0,27 km3 letno,
podzemno pretakanje podtalnice proti morju pa na 0,28 km3. Obstaja možnost, da del talne
vode odteka v Saudovo Arabijo, vendar območje še ni dovolj natančno raziskano.
Predpostavko potrjuje dejstvo, da so suhe doline na severu Jemna usmerjene proti severu v
Saudovo Arabijo (The water profile of Yemen, 2008).
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Količina obnovljivih vodnih virov na prebivalca v Jemnu znaša okoli 137 m3, kar je v
primerjavi s svetovnim povprečjem (7500 m3) in celo z zalogami na Bližnjem vzhodu (1250
m3) zelo malo. Delež vodnih zalog na prebivalca Jemna je zgolj 2 odstotka svetovnega
povprečja in 11 odstotkov povprečja Bližnjega vzhoda (Al-Omari, 2008). Na prebivalca pride
povprečno le 90 m3 razpoložljive vode, kar po mednarodnih standardih (meja je 100 m3) ne
zadostuje za normalno življenje (Erhartič, 2009). Če bi želeli vso hrano za celotno
prebivalstvo pridelati sami, imajo le eno desetino vse potrebne vode (Yemen and its …,
2010).
Vodne značilnosti so zelo pomembne za razporeditev prebivalstva in gospodarskih dejavnosti.
Največ prebivalstva živi na območjih, za katere je značilna večja količina vodnih virov
(Jemensko višavje). Zavedati se moramo, da je ta tudi tam zelo nizka in nezadostna. Povsod
po državi se namreč že resno soočajo z velikim pomanjkanjem vode in njeno pretirano
porabo. V krajih ob morski obali se razvija ribištvo, bližina vodnih virov pa vpliva tudi na
ostale gospodarske dejavnosti. Kmetijstvo je možno le na namakalnih površinah in v
območjih z največjo količino padavin, v večini države zato prevladujejo pašniki. Vodo za svoj
obstoj potrebujejo tudi živilska, kovinska, tobačna, kemična in tekstilna industrija ter
cementarne. Prav zaradi tega so tudi vsi ti obrati skoncentrirani v Jemenskem višavju in ob
obali, saj je za ti območji značilna večja količina vodnih virov.
3.3.2. Poraba vode
Med letoma 1991 in 2000 se je poraba vode z 2,9 km3/leto povečala na 3,4 km3/leto. Največ,
kar 3,1 km3 oziroma 90 odstotkov vse vode porabijo v kmetijstvu za namakanje (FAO.
Yemen, 2008). Z deževnico se namaka 45 odstotkov obdelovalne zemlje, 55 odstotkov
kmetijskih površin pa se namaka s podtalnico ali občasno poplavno vodo (Al-Asbahi, 2005).
V gospodinjstvih porabijo 8 odstotkov, v industriji pa 2 odstotka uporabne vode. Poraba vode
na prebivalca znaša 187 m3/letno. Glede na količino razpoložljivih obnovljivih vodnih virov
se tako porabi 161,1 odstotkov vode (FAO. Yemen, 2008). To je dolgoročno gledano
nesprejemljivo. Zaradi povečanih pritiskov na vodne vire se namreč zmanjšuje možnost za
vodno oskrbo vseh sedanjih in prihodnih prebivalcev države. Istočasno prihaja do
spreminjanja vodnih in obvodnih ekosistemov ter slabšanja kakovosti vodnih virov.
Jemen ima dolgo zgodovino gradnje jezov za zajetje vode za namakanje kmetijskih zemljišč.
Že antična civilizacija je živela ob jezu pri Maribu in prav njegovo uničenje je pomenilo tudi
njen konec. Novi jez, ki predstavlja največjo akumulacijo v državi, so ob pomoči sredstev
Saudove Arabije zgradili leta 1986 (FAO. Yemen, 2008). Za potrebe namakanja in
gospodinjstev so zgradili tudi številne manjše jezove. Ti prispevajo k obnavljanju podtalnice,
številni pa so zgrajeni tudi za preprečevanje poplav. Njihova naloga ni shranjevanje vode,
ampak preusmeritev poplavne vode na sosednje namakalno omrežje (The water profile of
Yemen, 2008). Zmogljivosti vseh jezov v državi so ocenjene na 0,46 km3 (FAO. Yemen,
2008). Poleg jezov so pomembni tudi majhni vodnjaki. V celotni državi naj bi jih bilo aktivnih
kar med 52.000 in 55.000 (Al-Asbahi, 2005).
Največ porabljene vode izvira iz podtalnice. To vodi v njeno izčrpavanje. Upadanje količine
talne vode je zelo zaskrbljujoče, še posebej v Jemenskem višavju, kjer se nivo vsako leto
zniža za dva do šest metrov. Zaradi pretirane rabe talne vode prihaja v obalnih predelih do
zaslanjevanja, slana voda namreč vdira v podtalnico (The water profile of Yemen, 2008).
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Pretirano izkoriščanje zalog fosilne vode nekoliko upočasnjuje razmeroma velika količina
padavin za Arabski polotok. Meteorna voda v Jemenskem višavju se vpija v tla in napaja
številne vodonosnike v gorskih kotlinah. Domnevno se tudi vodonosniki v Tihami in obalni
ravnini vzhodno od Adena napajajo iz padavin v osrednjem višavju. Ob obali je namreč
premalo dežja za njihovo obnavljanje. Vododržne plasti so nagnjene proti zahodu in jugu,
zato voda prek strmih vadijev priteče na ravnino, ponikne v usedlino in bogati podtalnico
(Erhartič, 2009). Ponekod, predvsem v Adenskem zalivu, uporabljajo tudi razsoljeno vodo.
Količine so ocenjene na 0,025 km3/letno, se je pa njeno pridobivanje med letoma 1989 in
2006 povečalo za 151 odstotkov (FAO. Yemen, 2008).
Razmerje med razpoložljivo vodo in njeno porabo kaže na velik primanjkljaj, ki je s 400
milijonov m3 leta 1990 narasel na 900 milijonov m3 leta 2000. Poraba vode je ponekod tako
velika, da tudi do štirikrat preseže zmožnosti njenega obnavljanja. V nekaterih kotlinah je
položaj izredno kritičen in zahteva takojšnje ukrepanje vlade. Razmere so še posebej
zaskrbljujoče v Sani, Taizu, Sadi in kotlini Abyan-Tiban. Znižanje gladine podtalnice
spremlja tudi naglo poslabšanje kakovosti pitne vode. Voda ponekod ni več pitna, saj prihaja
do zaslanjevanja. Kjer je to še posebej izrazito, ni primerna niti za namakanje (Al-Asbahi,
2005).
Dodaten problem predstavljajo komunalne odpadne vode. Leta 2000 so njihovo količino
ocenili na 74 milijonov m3, od česar je na glavno mesto Sana odpadla skoraj četrtina oziroma
18 milijonov m3 odpadne vode. V celotni državi deluje le 13 čistilnih naprav, ki se nahajajo v
glavnih mestih provinc. Naprav je premalo, poleg tega pa je problematična tudi njihova
premajhna zmogljivost. Prebivalstvo v mestih namreč narašča veliko hitreje, kot so
predvidevali. Centralna čistilna naprava v Sani je na primer projektirana za čiščenje 25.000
m3 odpadne vode dnevno, zdaj pa je vanjo usmerjenih že okoli 50.000 m3 odpadne vode na
dan. Podobno velja za mesto Ibb, tudi tu se očisti dvakrat več vode, kot je bilo predvideno.
Ustrezno očiščene je le 62 odstotkov vse vode, ki je speljana v čistilne naprave. Letno se za
namakanje polj v okolici mest porabi 6 milijonov m3 take vode, večkrat pa zaradi
neučinkovitega čiščenja odpadna voda za uporabo ni primerna (FAO. Yemen, 2008).
3.4.

PRSTI, RASTLINSTVO IN ŽIVALSTVO

3.4.1. Prsti
Glede na svetovno klasifikacijo prsti so v v Jemnu najbolj prisotne naslednje vrste prsti:
kalcijsoli, arenosoli, leptosoli, regosoli in gipsisoli. Najštevilčnejši so kalcijsoli. Prisotni so
skoraj po celotni državi, saj so značilni za sušno in polsušno podnebje. To so prsti, v katerih
prevladuje prisotnost kalcijevega karbonata. Prsti so goste in zbite. Zelo prisotni so tudi
arenosoli, slabo razvite peščene prsti, ki so nastale na vetrnih nanosih, ter gipsisoli. V teh
prsteh je prisotna sadra, pojavljajo pa se v bližini vodnih tokov, zato so v sušnih območjih
pomembne kmetijske prsti. V Jemenskem višavju in zahodnem delu vzhodnih planot
prevladujejo regosoli in leptosoli, plitve prsti v gorskih območjih (Repe, 2006).
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Karta 5: Prsti v Jemnu

Avtor: Blaž Repe, 2010.
Vir: FAO WRB (wrs), 2003.
Prevladujejo puščavske prsti. Rastlinstva je zelo malo, posledično je malo tudi humusa.
Zgornji horizont je slabo razvit. Zaradi premajhne količine padavin, da bi jih raztopile in
odnesle, se v prsti kopičijo različne soli. Do zaslanjevanja prihaja tudi zaradi pretiranega
namakanja. To dodatno zmanjšuje njihovo primernost za gojenje kulturnih rastlin (Erhartič,
2009).
Na priobalni ravnini prevladujejo aluvialne in puščavske prsti. V vadijih in na območjih
poplav so prsti ilovnate, muljaste in glinaste z debelino tudi po več metrov (FAO. Yemen,
2008). Veljajo za rodovitne ter dobre kmetijske prsti. V območjih med vadiji najdemo zaradi
vetrne erozije grobe peščene prsti z veliko skeleta (FAO. Country pasture – Yemen, 2006). Na
skrajnem robu obale so prsti slane, saj zaradi čezmernega črpanja podtalnice vanje prihaja
morska voda (Erhartič, 2009).
Pod najvišjimi vrhovi Jemenskega višavja najdemo kamnite in zelo plitve prsti, na nekoliko
nižjih nadmorskih višinah pa so peščene na apnencu z zelo malo humusa. Območje ima
relativno veliko aluvialnih muljastih in ilovnatih prsti, ki veljajo za rodovitne kmetijske prsti.
Za okolico Ibba so značilne debele plasti rečnih naplavin, iz katerih so se razvile debele
muljaste prsti. V kotlinah med gorovji so najštevilčnejše ilovnate in muljaste prsti z debelo
plastjo humusa. Z organskimi snovmi so bogate tudi glinaste prsti, ki se pojavljajo redkeje.
Prav zaradi tega so vse te prsti zelo rodovitne in pomembne za kmetijstvo. Na jugu in vzhodu
višavja se nahajajo posamezna majhna območja s plitvimi prstmi. Na vzhodnih planotah
prevladujejo debele aluvialne plasti. Kjer prihaja do rednih poplav najdemo slojevite peščene
in muljaste ilovice (FAO. Country pasture – Yemen, 2006).
Večina kmetijskih površin v Jemnu se nahaja na puščavskih prsteh. Čeprav niso najbolj
rodovitne, je z uporabo dodatnih gnojil možno povečati količino pridelkov. Prsti so
apnenčaste in alkalne, s pH med 7,0 in 8,5. Večinoma imajo drobno teksturo (na primer
peščene ilovice, ilovice, muljaste gline, glinaste ilovice) (Yemen geographical …, 2010).
Vsebujejo zelo malo organskih snovi, nekaj fosforja ter velike količine kalija. Tudi dušik je
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prisoten v majhnih količinah. Ker ga pridelki z izjemo stročnic potrebujejo, ga na kmetijskih
območjih dodajajo (Munibari, 1998).
3.4.2. Rastlinstvo in živalstvo
Na rastlinstvo in živalstvo najpomembneje vpliva podnebje s sončevim sevanjem, svetlobo,
toploto, vodo oziroma količino padavin in vlažnostjo. Poleg podnebnih značilnosti so
pomembni še oblikovanost površja in lega, kamnine in prsti ter mehanski okoljski dejavniki
(veter). Na razporeditev rastlinstva in živalstva vpliva tudi človek. Zaradi antropogenih
sprememb naravnega rastlinstva se je marsikje spremenila celotna podoba pokrajine (na
primer namakanje v suhih predelih in pridobitev novih kmetijskih zemljišč) (Lovrenčak,
2003).
Kljub temu da se dve tretjini Jemna razprostirata v puščavi in bi zaradi tega pričakovali zelo
malo rastlinstva, velja Jemen za vročo točko biodiverzitete (Erhartič, 2009). V državi uspeva
in živi več kot 2810 različnih rastlinskih in živalskih vrst. Od tega jih je 415 endemičnih in se
ne pojavljajo nikjer drugje na svetu. Takšna pestrost je posledica podnebnih sprememb v
preteklosti ter prilagoditev rastlin in živali nanje (Al-Ghabiri, 2004).
Država se nahaja na stičišču treh biogeografskih regij: etiopske, orientalske in paleoarktične.
Regije so določene na podlagi zgodovinskih in evolucijskih vzorcev razporeditve rastlinstva
in živalstva (Flora and fauna …, 2010). Na njihovem stiku se pojavlja veliko število različnih
naravnih habitatov, rastlinskih in živalskih vrst, vključno z veliko endemičnimi vrstami.
Značilna je izjemna pokrajinska pestrost, najdemo habitate od obalnih mangrov, grmičevja,
zaplat gozdov, gorskih habitatov, do peščenih sipin in kamnite puščave (Erhartič, 2009).
Okoli polovice države prekrivajo resave, savansko rastlinstvo in travniki. 48 odstokov površja
ni poraščenega (večinoma puščave) (Earthtrends. Forests …, 2010). Obdelovalne površine
zavzemajo le 3 odstotke površja celotne države (Erhartič, 2009).
Gozdovi in grmovno rastlinstvo uspevajo le na določenih predelih Jemenskega višavja in
Sokotre. Poraščajo od enega do štirih odstotkov površja (Erhartič, 2009, Yemen geographical
…, 2010). Gre za naravne gozdove, ki so bili močno izkrčeni (med letoma 1990 in 2000 za 17
odstotkov (Earthtrends. Forests …, 2010)) zaradi preoblikovanja pokrajine s kulturnimi
terasami. Ker obsegajo le majhen delež države, je zavarovanje teh območij bistvenega
pomena, saj varujejo pred erozijo prsti, povečujejo vlažnost zraka, znižujejo temperature,
vplivajo na večjo rodovitnost prsti ter so dom številnim rastlinskim in živalskim vrstam
(Yemen geographical …, 2010). Najpomembnejše gozdno območje je Jabal Bura'a. Leži v
globoki gorski dolini nad Tihamo blizu mesta Hodaida in velja za eno izmed najpestrejših
regij v Jemnu. Območje je prvi jemenski naravni rezervat, ki varuje bogat rastlinski svet. V
njem so našteli 124 rastlinskih vrst. Predstavlja edinstveno kombinacijo naravne pokrajine z
bogato biodiverziteto (Al-Ghabiri, 2004). Območja porasla z gozdom najdemo še od obali
Adenskega zaliva, vzhodno od Sane, pri mestu Taiz, na nekaterih drugih predelih Jemenskega
višavja ter na Sokotri (The natural forests …, 2010).
Jemen bi lahko razdelili na šest velikih biogeografskih območij ali ekoloških con (Erhartič,
2009). Meje med njimi so le redko ostre in točno določene, nekatere vrste rastlin in živali so
namreč prilagojene na življenje v različnih conah (Flora and fauna …, 2010).
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Ločimo naslednje ekološke cone:
1. puščavo in suholjubno grmovno rastlinstvo na severu in severovzhodu. V notranjosti
uspeva malo rastlinskih vrst, več se jih pojavlja na stiku z drugimi ekološkimi conami.
Tipične rastline so šopi trav in šaši. Drevesa uspevajo le na obrobju. Po obsežnejših
padavinah oživijo semena, iz katerih v zelo kratki dobi zrastejo različne vrste cvetlic
(Flora and fauna …, 2010). Puščave in polpuščave so domovanje škorpijonov, nekaj
vrst kač in ptičev (Yemen flora and fauna, 2010). Ne manjka niti velikih sesalcev, na
primer antilop, divjih koz, hijen in lisic (National Geographic, 2010);
2. savano jugozahodnega dela Arabskega polotoka, ki je največja ekološka regija Jemna
(Erhartič, 2009). Leži zahodno in južno od cone puščave in suholjubnega grmovnega
rastlinstva in je najmanj poznana regija Arabskega polotoka. Tam je površje že
nekoliko dvignjeno, na zahodu prehaja v Jemensko višavje, na jugu pa zavzema
vzhodne planote. Regija je zelo podobna afriški savani. Rastlinstvo je večinoma
grmovno. Najštevilčnejša vrsta je akacija, najdemo pa tudi zelišča in šope trav. Ime
regije je nekoliko zavajajoče, saj večino območja pokriva polpuščava, ponekod celo
puščava (National Geographic, 2010);
3. gorski gozd jugozahodnega dela Arabskega polotoka. Zajema zahodni del države in se
na severu nadaljuje v Saudovo Arabijo. Značilna je izjemna pestrost habitatov, saj na
tem območju uspeva več kot 2000 rastlinskih vrst, med katerimi je okrog 170
endemitov. V regiji živijo tudi številne redke živalske vrste, kot so arabski leopard in
grivasti pavijan. Nekoč so tukaj rasli zimzeleni gorski gozdovi. Večinoma so jih
izkrčili in pokrajino preoblikovali s številnimi kmetijskimi terasami. Danes najdemo
na južnih in zahodnih pobočjih, ki prejmejo največ padavin, le še njihove zaplate
(National Geographic, 2010);
4. rdečemorsko priobalno puščavo. Največ rastlinstva uspeva v vadijih in obalnih
močvirjih, kjer prevladujejo slanoljubne vrste (Erhartič, 2009). Na nekaterih mestih se
ob obali pojavljajo mangrove (Yemen geographical …, 2010);
5. megleno priobalno puščavo Arabskega polotoka, ki predstavlja ozek pas ozemlja ob
Adenskem zalivu. Obalne megle so značilne le za skrajni vzhodni del pokrajine
(National Geographic, 2010). Zaradi razmeroma stalnih monsunskih vetrov in pasatov
megla drugod ne nastaja (Erhartič, 2010);
6. suholjubno grmovno rastlinstvo Sokotre. Čeprav gre za najmanjšo jemensko ekološko
regijo, tukaj uspeva več kot 850 rastlinskih vrst, od tega 250 endemičnih, ter živi okoli
30 endemičnih živali. Prav zaradi pestrosti so otočje poimenovali tudi Galapaški otoki
Indijskega oceana in Arabski raj. Na raznolikost vplivata predvsem razgiban relief in
spremenljiva količina padavin. Ob obali pade letno okoli 150 mm dežja, v notranjosti
pa tudi do 1000 mm. Iz zgodovinskih virov razberemo, da so na Sokotri nekoč živeli
tudi krokodili, orjaški kuščarji in kopenske želve (National Geographic, 2010).
V Jemnu živi 71 kopenskih sesalcev, kot so arabska gorska gazela ali idmi, nubijski kozorog,
arabska rdeča lisica, arabski volk in arabski leopard (Erhartič, 2009). Večino velikih sesalcev
so z lovom že iztrebili, 5 vrst je ogroženih (Earthtrends. Biodiversity …, 2010). V morju
živijo številni morski sesalci, tudi ogrožen sorodnik morske krave dugong, nekaj vrst kitov in
delfinov. Država je pomembna vmesna postojanka ptic selivk, na primer štorkelj, čapelj,
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pelikanov in orlov. Poleg ptic selivk živi v Jemnu več kot 360 vrst ptičev, med njimi več
endemičnih (Erhartič, 2009). Leta 2002 je bilo 12 vrst označenih kot ogroženih (Earthtrends.
Biodiversity …, 2010). Našli so več kot 100 različnih vrst plazilcev in dvoživk (kuščarji,
kače, želve). Tudi obalni in morski ekosistem je raznolik, saj obsega skalno in peščeno obalo,
lagune, slana močvirja, mangrove in koralne grebene. Plitve vode so bogate s hranili. V njih
živi veliko število rib (več kot 400 vrst), zato so tukaj pomembna ribolovna območja
(Erhartič, 2009).
Zaradi številnih okoljskih problemov se kaže čim večja potreba po ohranjanju in zavarovanju
številnih območij v državi. Število prebivalcev še vedno hitro narašča, posledično pa zaradi
tega prihaja do uničenja naravnega okolja in kulturne pokrajine, izumiranja rastlinskih in
živalskih vrst ter upada biodiverzitete. Zavarovanih območij v Jemnu razen redkih poizkusov
še ni, je pa državi ob pomoči tujih strokovnjakov in ustanov uspelo opredeliti 15 območij, ki
jih nameravajo zavarovati. Med njimi so gozdovi, obalna območja, mokrišča in nekatere
plaže, na katerih morske želve odlagajo jajca. Zavarovali bodo tudi otočje Sokotra, ki ima
zaradi številnih različnih vrst rastlin in živali izjemen pomen (Erhartič, 2009). Tega se zaveda
tudi Organizacija združenih narodov, ki je julija 2008 celotno otočje uvrstila na Unescov
seznam svetovne dediščine. Kar 37 odstotkov vseh rastlin, ki uspevajo na Sokotri, ter 90
odstotkov plazilcev in 95 odstotkov polžev, živečih na otoku, se ne pojavlja nikjer drugje na
svetu. Otočje se ne sooča s številnimi problemi kot podobni otoki. To gre pripisati predvsem
odmaknjeni legi ter majhnemu številu naseljencev, ki živijo v sožitju z naravo (Tristam,
2010).
Slika 4: Posebno rastlinstvo Sokotre

Vir: Posebno rastlinstvo Sokotre, 2010.

25

4. ZGODOVINA
Jemen se ponaša z zelo dolgo in bogato zgodovino. Gre za eno najstarejših poseljenih območij
na svetu (History of Yemen, 2010) in območje z eno najstarejših civilizacij na Bližnjem
vzhodu (History of Yemen 2, 2010). Pravijo, da sinovi Qahtana, pravi Arabci, izvirajo prav iz
Jemna (Dežele in ljudje, 1997).
Prve civilizacije naj bi v Jemnu obstajale že več tisočletij pred našim štetjem. Arheologi so
namreč na puščavskih priobalnih ravninah in v Veliki arabski puščavi izkopali orodje, ki kaže,
da so ljudje na tem območju živeli že v času kamene dobe (McCorriston, 1999). Dokazano je
tudi, da so se ponekod na vzhodnih planotah na nadmorski višini med 2000 in 2300 metri
razvile civilizacije v bronasti dobi, razcvet civilizacij na jugu Arabskega polotoka pa sega v
prvo tisočletje pred našim štetjem zaradi znamenite trgovske poti, imenovane Pot kadil in
dišav (NIC. Political history, 2010). Ta je potekala od juga Arabskega polotoka do Gaze v
Palestini, območji sta med seboj oddaljeni okoli 3.400 kilometrov (Short historical overview,
2010). Arabske karavane so čez ozemlje današnje države poleg kadila in mire tovorile tudi
dišave in začimbe iz Arabije in Afrike, muslin s Šrilanke, svilo s Kitajske, želvovino, cimet,
diamante in safirje iz Indije, iz afriških dežel pa zlato, slonovo kost, sužnje, opice, nojeva
peresa in olje (Dežele in ljudje, 1997).
Grški geograf Ptolemej je Jemen zaradi pomembnosti trgovine s kadilom in dišavami opisal
kot Arabijo Felix oziroma Srečno Arabijo (History of Yemen 2, 2010). Tudi nek grški
pomorski kapitan je še pred letom 200 našega štetja opisoval, da je Jemen »dežela kadila,
hribovita in nevarna, zavita v goste oblake in meglo, kjer dajejo drevesa kadilo, je območje
miroljubnih ljudi, nomadskih pastirjev goveda, ovc in kamel« (Dežele in ljudje, 1997, str.
164). Razlogov za ime Arabija Felix je več. Morda gre le za nesporazum pri interpretaciji
arabske besede yaman, ki pomeni desni, v besedo yamn, ki pomeni sreča. Kljub temu naj bi
bilo razlogov za srečo več. Naklonjene so jim bile naravne razmere (monsunsko podnebje),
pokrajina je bila polna raznoraznih dišav, ki pa v večini niso uspevale tam, ampak so jih le
preprodajali. K mitu o srečni Arabiji pa je pripomogla tudi njena oddaljenost (Brus, 2006).
4.1.

PREDISLAMSKO OBDOBJE

Starodavno zgodovino Jemna bi lahko razdelili na dve glavni obdobji. Prvo se začne v prvem
tisočletju pred našim štetjem z vzponom trgovine s kadilom in konča ob zatonu vzhodnih
kulturnih centrov ob začetku našega štetja. Takrat je trgovska pot skozi deželo izgubila
pomen, saj jo je zamenjala trgovska pot po zahodnem delu Rdečega morja (History of Yemen,
2010).
Kdaj je civilizacija v Jemnu doživela prvi vzpon, ne moremo natančno oceniti. Prvi zanesljivi
podatki kažejo na obstoj visoko razvite kulture v 10. stoletju pred našim štetjem. Gre za
kraljestvo Saba, kjer je bil center starodavnega Jemna. Prvič ga omenja že Stara zaveza, ko
med Noetovimi potomci navaja Šebo, je pa kraljica iz Sabe omenjena tudi v zgodbi, ko naj bi
obiskala kralja Salomona (Brus, 2006). Kraljestvo Saba je obstajalo od 10. stoletja pred našim
štetjem do okoli leta 275 našega štetja. Predstavljalo je največjo in najpomembnejšo politično
enoto takratnega časa. Prestolnica kraljestva je bila v Maribu, ki velja za najbolj znano
starodavno mesto v Jemnu. Mesto je s svojo ugodno lego ob robu puščave nadzorovalo pot
med Indijskim oceanom in Sredozemljem, po njej je potekala trgovina s kadilom. Prav kadilo
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in mira sta bila med najbolj zaželenim in dragim blagom na Bližnjem vzhodu in v
sredozemskih deželah. Zaradi svojih močnih vonjev sta se uporabljala v templjih, v ritualih,
med mumificiranjem, na javnih festivalih in v medicinske namene. Trgovina je bila možna
zaradi udomačitve kamel, ki so blago prenašale na dolge razdalje (History of Yemen, 2010).
Ekonomska moč kraljestva Saba ni temeljila le na prihodkih od trgovine, temveč tudi na
kmetijstvu. Razvili so namreč pomemben namakalni sistem, ki velja za enega največjih
dosežkov starodavne zgodovine. Znameniti veliki Maribski jez je zadrževal tako zelo velike
količine vode, da so lahko z njo pridelali dovolj hrane za vseh 30.000 do 50.000 prebivalcev
kraljestva (History of Yemen, 2010). Pomembno je tudi preoblikovanje pobočij v številne
kulturne terase (FAO. Country pasture – Yemen, 2006).
Slika 5: Ostanki velikega Maribskega jezu

Vir: Erhartič, 2009, str. 101.
Kraljestvo Saba je ostalo najpomembnejše do 5. stoletja pred našim štetjem. Nato je veliko
političnih skupin razglasilo neodvisnost in ustanovilo svoja lastna kraljestva. Sabi so
konkurirali Main, Kataban in Hadramaut. Kraljestvo Main, ki je obstajalo med 4. in 1.
stoletjem pred našim štetjem, je višek razvoja doseglo v času, ko so pridobili nadzor nad
trgovino s kadilom. Kraljestvo Kataban (med 4. stoletjem pred našim štetjem in drugim
stoletjem našega štetja) je zacvetelo predvsem zaradi omenjene trgovske poti, pomembno pa
je tudi zaradi namakalnih sistemov, ki so jih zgradili v večjih dolinah. Tudi na razvoj
kraljestva Hadramaut, ki je na vzhodu današnjega Jemna obstajalo od 4. stoletja pred našim
štetjem do konca 3. stoletja našega štetja, je vplivala trgovska pot s kadilom, ki je potekala čez
njegovo ozemlje. Vzpon in padec kraljestev je bil odvisen predvsem od dogajanja na
mednarodnih trgih in v največjih političnih tvorbah tistega časa (NIC. Political history, 2010;
History of Yemen, 2010).
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Karta 6: Nekdanja kraljestva in trgovske poti na območju današnjega Jemna med 10.
stoletjem pred naših štetjem in 2. stoletjem našega štetja

Vir: Erhartič, 2009, str. 49.
Zaradi izboljšanja znanja o pomorstvu, odkritja plovbe v Indijskem oceanu ob pomoči
monsunskih vetrov ter cenejšega trgovanja po morju je postajala pomembnejša pomorska
trgovska pot. Pomen trgovske poti po kopnem se je zelo zmanjšal. Mesta so izgubila svojo
moč in pomen, velikokrat so jih zaradi nezadovoljstva napadli beduini (History of Yemen,
2010).
Takrat se je začelo drugo veliko obdobje arhaične zgodovine tega območja. Na zahodu države
se je vzpenjalo novo kraljestvo Himjar. Postalo je najpomembnejše na celotnem območju
današnjega Jemna, tekmovalo je tudi s tujimi trgovskimi narodi. Na zahod se je preselilo
veliko prebivalcev iz kraljestva Saba. Ponovno so gradili namakalne sisteme, čeprav je bila
prst zaradi večje količine prejetih padavin tukaj bolj rodovitna. Kraljestvo Himjar je obstajalo
od 2. stoletja pred našim štetjem, višek pa je doseglo v času ob koncu 3. stoletja našega štetja
(History of Yemen, 2010).
Vsa kraljestva so sestavljale delno centralizirane province, ki so imele skupnega glavnega
voditelja. Za večino kraljestev, z izjemo Himjara, ki se je razvil v močno vojaško zvezo, je
bilo pomemnejše gospodarstvo oziroma trgovina kot na vojska. Povezana so bila s številnimi
mednarodnimi trgi v Afriki, Aziji in Sredozemlju. Ljudstvo je bilo razdeljeno v štiri razrede s
točno določenimi zadolžitvami in omejitvami: vojaki, kmeti, obrtniki in trgovci. Poleg njih je
obstajal še razred, v katerega so spadali vladarji, plemiči, duhovniki, znanstveniki in ostali
dostojanstveniki (History of Yemen, 2010).
Območje Jemna so večkrat poskušali zavzeti drugi tekmeci, ki so želeli prevzeti nadzor nad
trgovino. Rimljanom z osvajalskim pohodom leta 25 in 24 pred našim štetjem ni uspelo
(History of Yemen, 2010), v 2. stoletju našega štetja pa so del Jemna za nekaj desetletij
zasedli Etiopijci, ki so s seboj prinesli novo kulturo in drugačne vrednote. Himjariti so jih
okrog leta 190 pregnali, vendar so se čez dobrih 300 let ponovno vrnili (Erhartič, 2009). Leto
525 in ponoven prihod Etiopijcev veljata za enega izmed možnih koncev arhaičnega obdobja
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jemenske zgodovine. Ena izmed letnic, ki pomeni konec tega obdobja, je tudi leto 570. Takrat
je namreč prišlo do uničenja velikega jezu v Maribu, ki so ga zgradili že v 8. stoletju pred
našim štetjem in je bil v uporabi več kot tisoč let (History of Yemen, 2010).
4.2.

ISLAMSKI JEMEN

Sosednja ljudstva niso toliko želela zavladati pokrajini, zanimal jih je predvsem nadzor nad
trgovino, ki je potekala čez ozemlje današnjega Jemna. Zasedba ozemlja je predstavljala ključ
do Rdečega morja in pomembno strateško točko, ki bi jo radi osvojili vsi vladarji Kaira,
Aleksandrije in Konstantinopla (History of Yemen, 2010).
V tem obdobju sta bila pomembna dva dogodka, ki sta vplivala tudi na kasnejši razvoj vse do
sodobne države. Prvi je bilo sprejetje islama leta 628, drugi pa ustanovitev kraljestva Zajdev
leta 879 (History of Yemen, 2010).
Jemen je bil ena izmed prvih držav, ki je sprejela islamsko veroizpoved (FAO. Country
pasture – Yemen, 2006). Religija sama ima v Jemnu velik pomen, k ustanovitvi današnjega
Jemna je namreč največ prispevala prav ona. To dokazujejo številne mošeje, minareti,
vodnjaki in oblačila, pa tudi občutek, da pripadajo veri in da je vera simbol države in ljudstva.
Jemenci so se v islamsko veroizpoved spreobrnili prostovoljno (Republic of Yemen, 2010).
Islam je prvi leta 628 sprejel Badhan, perzijski guverner v Jemnu. Sledili so mu številni šejki
in plemena po celotnem območju današnje države. Prve mošeje v Sani, Taizzu in Zabidu so
bile zgrajene še v času življenja preroka Mohameda med letoma 628 in 631 (History of
Yemen, 2010).
Slika 6: Vhod v najstarejšo mošejo v Sani, zgrajeno v času preroka Mohameda

Avtor: Iztok Gabrijelčič, 2009.
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Ko se je prestolnica islama leta 661 preselila v Damask, leta 750 pa v Bagdad, je Jemen začel
izgubljati pomen. Postal je le ena izmed provinc velikega islamskega imperija. Takrat je bilo
na tem območju veliko na pol neodvisnih kraljestev, ki so jim vladale pomembne dinastije
islamskih veljakov (History of Yemen, 2010).
Jemensko zgodovino je najbolj zaznamovala dinastija Zajdev, ki je na oblast prišla na začetku
10. stoletja. S prekinitvami je obvladovala območje današnjega severnega Jemna s Sano vse
do leta 1962. Takrat so v revoluciji ubili njenega zadnjega kralja, imama Ahmada (History of
Yemen, 2010).
Pomembne dinastije srednjega veka so bile še Zijadidi, Nadžahidi, Sulajhidi, Ajubidi,
Rašulidi, Tahiridi in Katiridi. Dinastija Zijadidov je med 9. in 11. stoletjem vladala na
območju južne Tihame. Središče kraljestva je predstavljalo mesto Zabid. Slovelo je kot mesto
učenosti in bilo znano zaradi univerze, kjer so poleg sunizma poučevali tudi vsa znanja
takratnega sveta, na primer algebro in retoriko (History of Yemen, 2010).
Po zatonu dinastije Zijadidov je oblast nad Tihamo prevzel osvobojeni etiopski suženj
Nadžah, začetnik dinastije Nadžahidov. Istočasno je v Jemenskem višavju s centrom v Sani
zavladala dinastija Sulajhidov. Najbolj jo je zaznamovala vladavina kraljice Arve, ki je veljala
za izredno pametno in zelo izobraženo žensko 12. stoletja. Prestolnico je iz Sane premestila v
Jiblo ter s tem veliko pripomogla k razvoju mesta (History of Yemen, 2010).
Po koncu dinastij Nadžahidov in Sulajhidov je sledilo kratko obdobje zmede in brezvladja.
Leta 1174 je južni del današnje države zavzela egiptovska dinastija Ajubidov, prva tuja
dinastija, ki je zavladala na tem območju. Vzpostavili so moderno in centralistično vladavino,
ustanovili veliko število islamskih šol ter okrepili versko tradicijo. Zaradi vseh naštetih
ukrepov se je v 13. stoletju zelo lahko povzpela napredna dinastija Rašulidov. Njihovo
središče je bilo v mestu Taiz, obvladovali pa so območje od Hadramauta do Meke. To je bilo
obdobje napredka in razcveta, zlasti na področjih arhitekture, znanosti, poljedelstva in
trgovine (History of Yemen, 2010).
V 15. stoletju sta Rašulide na vzhodu Jemna zamenjali rivalski dinastiji Tahiridov in
Katiridov, ki sta tekmovali za obvladovanje mest ob bivši karavanski poti kadil in dišav.
Država Katiridov je obstajala vse do revolucije leta 1967 (Erhartič, 2009).
4.3.

OBDOBJE KOLONIALIZMA

Leta 1497 je portugalski pomorščak Vasco da Gama obplul Afriko in s tem odprl pomorsko
pot do Indije. Vzhodnoafriška obala je bila takrat sestavni del trgovske mreže na Indijskem
oceanu, ki so jo nadzirali Arabci. Po odkritjih da Game je postalo jasno, da predstavlja prav
vzhodna Afrika ključ do portugalskih kolonialističnih uspehov. Njihov prvi pomembnejši
rezultat je bila kolonizacija Mozambika leta 1500, že sedem let kasneje pa so zavzeli Sokotro.
Želeli so namreč nadzor nad trgovsko potjo med Egiptom in Indijo, ki je potekala preko
Rdečega morja, ter nadzor nad evropsko trgovino z začimbami (History of Yemen, 2010).
Krepitev portugalske navzočnosti v Indijskem oceanu je egiptovske vladarje Mameluke
vzpodbudila k zaščiti interesnih območij na jugu Arabskega polotoka. Na pomoč so jim
prihiteli Osmani ter jih oborožili s sodobnim strelnim orožjem. Turška dvojna igra se je
končala leta 1517, ko so Mameluki prišli pod njihovo nadvlado. Osmani so tako dobili tudi
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oblast nad Jemnom, njegovimi naravnimi viri ter pomembnim pristaniščem v Adenu. V nekaj
letih so zavzeli veliko mest na jugu in v Tihami, tudi Sano in Taiz. Osmanska zasedba se je
končala leta 1636, ko so deželo osvobodili zajdski imami. Ti so približno dvesto let vladali
velikemu območju od Hadramauta na vzhodu do Asirja na severu. Ves ta čas so se spopadali
tako z notranjimi kot zunanjimi sovražniki. Pomemben je predvsem sultan iz Lahija,
pokrajine vzhodno od Adena, ki se je leta 1728 osvobodil izpod zajdske nadoblasti. Ta
dogodek lahko štejemo kot začetek oblikovanja dveh neodvisnih jemenskih držav v 20.
stoletju (History of Yemen, 2010). Turki so sever države zopet osvojili leta 1840 in tam
vladali do razpada njihovega cesarstva po koncu prve svetovne vojne (FAO. Country pasture
– Yemen, 2006).
17. in 18. stoletje sta pomembni predvsem zaradi živahne trgovine s kavo. Jemen je postal
glavni svetovni pridelovalec kave. Na širjenje njenega uživanja je najbrž vplivala tudi
islamska prepoved pitja alkoholnih pijač. Jemen je imel monopol nad trgovino s kavo, ki je
200 let predstavljala njegov najpomembnejši produkt na svetovnih trgih (History of Yemen,
2010). Mesto Moka na obali Rdečega morja se je zaradi tega razvilo v najpomembnejše
pristanišče kave na svetu (Short historical overwiew, 2010). K njenemu pomenu so
pripomogli Turki, saj je njihov zakon zahteval, da morajo vse ladje, ki potujejo po Rdečem
morju, Moki plačati poseben davek. Trgovina je upadla, ko so sadike kavovca pretihotapili iz
dežele in jo začeli gojiti tudi v Indiji, Indoneziji in na Šrilanki (Erhartič, 2009).
Slika 7: Kava je še danes pomemben izvozni artikel

Avtor: Iztok Gabrijelčič, 2009.
V 19. stoletju so svoj vpliv stopnjevali Britanci, ki so leta 1839 zavzeli južne in vzhodne
predele, tudi Aden. Pristanišče je bilo sprva oskrbovalna postaja s premogom za ladje, ki so
bile na poti v Indijo, z odprtjem Sueškega prekopa 1869 pa je postalo eno od strateško
najpomembnejših pristanišč na svetu. Postopoma so sklepali pogodbe z lokalnimi šejki na
jugu Jemna in si tako priključili okrog dvajset državic, ki so sestavljale tako imenovani
Južnoarabski protektorat Velike Britanije (History of Yemen, 2010).
Sredi 19. stoletja so se v Jemen vrnili Turki in po odprtju Sueškega prekopa še okrepili svojo
prisotnost v regiji. Zaradi slabe organizacije in uporov lokalnih šejkov večine mestnih utrdb v
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Jemenskem višavju niso zavzeli, podjarmili pa so Sano. Ta čas je predstavljal za mesto enega
najtemačnejših obdobij v njegovi večtisočletni zgodovini (NIC. Political history, 2010).
Leta 1905 se je med območjem, ki so ga okupirali Britanci, in območjem, ki je bilo pod Turki,
oblikovala tako imenovana vijolična črta. Ta meja je pozneje delila Severni in Južni Jemen
(Erhartič, 2009).
Zajdi so v začetku 20. stoletja organizirali uspešen upor in porazili skoraj vse turške enote.
Turki se sicer še niso umaknili, so pa dali Zajdom pod vodstvom imama Jahje popolno
avtonomijo v Jemenskem višavju. Dokončen umik Turkov je sledil leta 1919, saj je po koncu
prve svetovne vojne njihovo cesarstvo razpadlo. Jahji je postal kralj severnega dela Jemna s
prestolnico v Sani (Erhartič, 2009).
4.4.

SODOBNA ZGODOVINA JEMNA

Na novonastalo Kraljestvo Jemen so pritiskali z vseh strani. Ozemlje so želeli tako Britanci
kot tudi Saudova Arabija. Jemenci, ki so bili vse bolj nezadovoljni s Jahjijevo politiko
izolacije in razvojnim zaostajanjem države, so se uprli ter ga leta 1948 ubili. Vodstvo
kraljestva je prevzel Jahjijev sin Ahmad, ki je prestolnico prenesel v Taiz. Veljal je za zelo
avtokratskega vladarja. Začel je modernizirati državo ter jo odpirati navzven. Vzpostavil je
prve diplomatske stike z Veliko Britanijo, Združenimi državami Amerike, Egiptom in s
Sovjetsko zvezo ter z njihovo pomočjo začel snovati razvojne programe. Kljub temu je bil
Jemen še vedno gospodarsko nerazvita država brez zakonodaje, šol (razen koranskih),
jemenskih zdravnikov, tlakovanih cest in tovarn. Ahmad je vladal do leta 1962, ko je za
posledicami atentata umrl. Sledila je skoraj osem let trajajoča državljanska vojna med rojalisti
in republikanci, ki jih je z orožjem zalagal Egipt. Vojna se je končala leta 1970, ko je moral
imam zapustiti državo. Arabsko republiko Jemen je takrat priznala tudi Saudova Arabija
(History of Yemen, 2010).
Jug Jemna je bil še vedno trdno v rokah Britancev, ki pa se za deželo niso posebej zanimali.
Revolucija na severu je vzpodbudila nacionalistični duh. Prišlo je do uporov proti britanski
nadvladi in Britanci so se začeli počasi umikati. 29. novembra 1967 je kolonija razglasila
neodvisnost. Nastala je Ljudska demokratična republika Jemen (History of Yemen, 2010).
Obe državi sta se znašli pred velikimi izzivi. Bili sta povsem odvisni od tuje pomoči. Arabski
republiki Jemen na severu so pomagale Saudova Arabija in zahodne države, Južni Jemen pa je
bil zaradi socializma popolnoma izoliran od arabskih držav in je dobival pomoč le iz
Sovjetske zveze in držav vzhodnega bloka (History of Yemen 3, 2010). Vse številčnejše so
bile težnje za združitev in vzpostavitev enotne države. Zaradi krize Južnega Jemna po razpadu
Sovjetske zveze ter odkritja novih zalog nafte na puščavskem vzhodu države, kjer meja ni bila
točno določena, sta se predsednika obeh držav kljub nekaterim nerešenim vprašanjem in
nasprotovanju na severu zavzela za čimprejšnjo združitev obeh delov (History of Yemen,
2010).
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Karta 7: Nekdanja razmejitev države na Severni in Južni Jemen

Vir: Erhartič, 2009, str. 56.
Leto 1990 velja za eno izmed najbolj prelomnih v jemenski zgodovini. 22. maja je z
združitvijo Arabske republike Jemen in Ljudske demokratične republike Jemen nastala
Republika Jemen. Vodil jo je predsednik Ali Abdullah Saleh, ki je bil na oblasti v Severnem
Jemnu že od leta 1978 (History of Yemen, 2010). Predsednik vlade je postal predsednik
nekdanje Ljudske demokratične republike Jemen Haidar Abu Bakar al-Attash. Sana je postala
politična prestolnica, Aden pa gospodarska (History of Yemen 3, 2010).
Slika 8: Jemenski predsednik Ali Abdulah Saleh

Vir: Uradna spletna stran predsednika Saleha, 2010.
Jemen je prva in edina republika na Arabskem polotoku. V državi je prišlo aprila 1993 do
prvih demokratičnih volitev v tem delu sveta. Te niso potekale gladko, saj je zaradi
gopodarskih težav prišlo med strankami do trenj (History of Yemen 3, 2010). Moč je bila
razdeljena med predsednikovo stranko Ljudski splošni kongres in Jemensko socialistično
stranko, ki je bila močna predvsem v južnem delu države. Uveljavila se je tudi Jemenska
skupščina za preoblikovanje, ki je zastopala religiozna stališča in interese plemen (History of
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Yemen, 2010). Dogajanje so zaostrili še beduini, ki so ugrabljali džipe in delavce na naftnih
poljih ter od vlade zanje zahtevali odškodnino (Erhartič, 2009). Leta 1994 je izbruhnila
pričakovana državljanska vojna, ki se je končala z vkorakanjem severne vojske v Aden in
zatrtjem upora na jugu. Predsednik Saleh je separatistom oprostil (History of Yemen, 2010).
Druge in tretje parlamentarne volitve leta 1997 in leta 2003 so potekale brez posebnosti
(History of Yemen 3, 2010). Predsedniku Salehu, ki je na oblasti že več kot trideset let,
mandat poteče leta 2013 (Erhartič, 2009).
Kljub temu da so ljudje tudi danes nezadovoljni zaradi neučinkovitosti vlade in počasnega
gospodarskega razvoja in da v provincah Marib in Al-Jawl na severu še vedno prihaja do
sporov in spopadov med plemeni, je Jemen bolj stabilen kot kadarkoli prej (History of
Yemen, 2010). Včasih so izraz pleme uporabljali za ljudstva, ki so živela izven evropskega
kontinenta. Ta pojem je imel največkrat manjvredno in slabšalno konotacijo. V diplomskem
delu izraza pleme ne uporabljamo v tem smislu, temveč zato, ker veliko prebivalcev Jemna še
vedno živi v skupnostih, ki jih povezujejo skupen izvor, preteklost, jezik, navade in običaji.
Zgodovinski razvoj vpliva na današnje socialno-ekonomsko stanje v državi. Največja mesta in
največja gostota prebivalstva se tudi danes v večini pojavljajo na območjih starodavnih
kraljestev in njihovih prestolnic ter pomembnih krajev v srednjem veku. Zgodovinski dogodki
so vplivali na razvoj posameznih mest. Tako je na primer Aden, ki je od nekdaj veljal za
gospodarsko prestolnico države, to funkcijo ohranil do današnjih dni. Sana je še vedno
najpomembnejše mesto države, prav tako ohranjajo pomembno vlogo tudi Taiz, Šaba in
Marib. Nekdanje zgodovinske prestolnice imajo predvsem zaradi ohranjene starodavne
arhitekture velik pomen za turistični potencial Jemna. Stari namakalni sistemi in kulturne
terase so zgled današnjemu kmetijstvu. Izjemno je na razmere v sodobni državi vplivalo
sprejetje islama. Danes je namreč kar 99 odstotkov prebivalcev Jemna muslimanske
veroizpovedi. Vera je odigrala važno vlogo pri ustanovitvi sodobne države, pomembna pa je
tudi v vsakdanjem življenju Jemencev. Na to kažejo številne mošeje in minareti, vodnjaki,
oblačila, navade in običaji. Muslimanska vera je simbol ljudstva in države. Tudi delitev
države na Severni in Južni Jemen je opazna še danes. Na severu tako prihaja do spopadov
med šiitskim plemenom Hutiji in sunitsko vlado, na jugu pa je prisotno močno separatistično
gibanje, ki želi ponovno samostojnost Južnega Jemna.
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5. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI JEMNA

5.1.

PREBIVALSTVO

5.1.1. Naravno in selitveno gibanje prebivalstva
Po številu prebivalstva je Jemen druga najštevilčnejša država na Arabskem polotoku. Po
podatkih zadnjega štetja prebivalstva, ki je potekalo leta 2004, je v državi živelo 19.720.000
prebivalcev. Število se je od leta 1975 več kot podvojilo, od leta 1994 pa se je povečalo za
okoli 35 odstotkov. Po podatkih Mednarodnega denarnega sklada naj bi v Jemnu leta 2005
živelo okoli 21.000.000 prebivalcev, ameriška vlada pa predvideva, da je leta 2007 država
štela 22.200.000 prebivalcev (Country profile: Yemen, 2008). Jemenska statistična
organizacija predpostavlja, da je leta 2006 v državi živelo okoli 20.900.000, leta 2007
približno 21.539.000, v letu 2008 pa 22.198.000 prebivalcev (Central statistical organisation,
2010). Po podatkih Rural poverty portala je istega leta v državi živelo nekaj več kot
23.000.000 prebivalcev (Rural poverty portal …, 2010). Prebivalstvo se vsako leto poveča za
700.000 ljudi (Fielding-Smith, 2010).
Rodnost je leta 2007 znašala 42,7 ‰, smrtnost pa 8,1 ‰ (Country profile: Yemen, 2008).
Podatki CIE so nekoliko drugačni. Rodnost in smrtnost naj bi bili leta 2009 nekoliko nižji,
znašali sta 35,32 ‰ in 7,46 ‰ (CIA – The world factbook - Yemen, 2010). Ob porodu je
umrlo 58 oziroma 55 dojenčkov na 1000 rojstev, od tega več moškega spola (Country profile:
Yemen, 2008; Rural poverty portal …, 2010). Čeprav se rodnost počasi zmanjšuje, ostaja
naravni prirastek zaradi znižanja umrljivosti in velikega deleža mladega prebivalstva skoraj
nespremenjen. Leta 1994 je znašal 33,3 ‰, leta 2008 pa 34,59 ‰ (Natek, Natek, 2006;
Erhartič, 2009). Povprečno število otrok na žensko v rodni dobi se zmanjšuje. Po podatkih iz
leta 1994 je povprečna ženska rodila 7,4 otrok, leta 2004 pa je povprečno število otrok na
žensko znašalo 6,1 (Central statistical organisation 1, 2010). Ženske, ki živijo na podeželskih
območjih, v povprečju rodijo 6,7 otrok, tiste v mestih pa 4,5 otrok. Številke presegajo
povprečje Bližnjega vzhoda in so nasploh med najvišjimi na svetu (Yemen and its …, 2010).
Že iz oblike starostne piramide je razvidno, da je prebivalstvo države zelo mlado. Kar 43,9
odstotkov vseh Jemencev je bilo leta 2009 mlajših od 15 let, nekaj čez polovico (53,5
odstotkov) med 15 in 64 let ter 2,6 odstotkov vseh prebivalcev starejših od 65 let (CIA – The
world factbook - Yemen, 2010). Skoraj tri četrtine prebivalstva je starega manj kot 25 let
(Yemen and its youth …, 2010). Povprečna starost prebivalstva je le 21,9 let (Central
statistical organisation, 2010). Zavedati se moramo, da je mlado prebivalstvo potencialno
lahko tudi nevarno. Zaradi številčne skupine mladih oziroma prebivalstva v rodni dobi se bo
število prebivalcev Jemna še naprej hitro povečevalo. Mlado prebivalstvo je potrebno tudi
vzdrževati, istočasno pa je lahko ravno to skupino prebivalstva najlažje prepričati za
sodelovanje v spopadih in vojnah.
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Slika 9: Starostna piramida Jemna za leto 2010
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Avtor: Tjaša Gabrijelčič, 2010.
Vir: U.S. Census Bureau, 2010.
Na vsakoletno večanje števila prebivalstva poleg naravnega prirastka vplivajo tudi selitve. V
Jemnu naj bi po podatkih iz leta 2008 živelo 130.000 prijavljenih beguncev (FAO/WFP Crop
and food …, 2009). Po podatkih Poročila človekovega razvoja iz leta 2009 naj bi imeli več
kot 455.000 imigrantov (Human development report 2009, 2010).
Najštevilčnejši so Somalci, ki v državo v večjem številu prihajajo od leta 1992 zaradi
državljanske vojne. Da bi se izognili nasilju, spopadom in revščini se podajo na nevarno pot v
želji po boljšem življenju. Ladje, ki so narejene za trideset do štirideset potnikov, so
prenatrpane in prevažajo tudi čez sto beguncev naenkrat. Že med potjo jih veliko umre zaradi
izčrpanosti, bolezni, lakote, številne begunce tihotapci vržejo čez krov, značilni so tudi
samomori iz obupa in strahu. Zaradi policije so prisiljeni k izkrcanju že pred obalo in ker ne
znajo plavati, jih veliko utoni (Yemen: Refugees crossing …, 2010). Po prijavi se jih nekaj
zateče v begunska taborišča v okolici Adena, večina pa se odloči, da bodo še naprej potovali,
največkrat v Aden in Sano. Begunci nimajo mestnih pravic in za službo potrebujejo posebno
dovoljenje. Če nimajo osebne izkaznice, ne morejo v šole, službo ali zdravstvene ustanove.
Velikokrat so diskriminirani in izkoriščani (De Regt, 2007). Leta 2006 naj bi v državo
pribežalo skoraj 96.000 beguncev iz Afrike, od tega kar 91.000 Somalcev (Country profile:
Yemen, 2008). Število beguncev se iz leta v leto veča. Tudi uradni podatki za leto 2007
navajajo 91.500 somalijskih beguncev. Po nekaterih ocenah pa naj bi jih bilo okoli 1.000.000.
Večina jih ostane v Jemnu, za nekatere pa je to le odskočna deska na poti v bogatejše
Saudovo Arabijo, Združene arabske emirate in druge arabske države, Evropo, Združene
države Amerike, Kanado … (De Regt, 2007). V začetku letošnjega leta naj bi se število
pribežanih prebivalcev Afriškega roga prepolovilo in doseglo le 9.400 (v enakem obdobju lani
17.000). Kljub izrednim razmeram v Somaliji zaradi nenehnih spopadov večina prebivalcev
nima dovolj denarja, da bi lahko pribežala v Jemen. Največkrat odhajajo v sosednje države, na
primer v Kenijo in Etiopijo (Darwish, 2010).
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Slika 10: Ob obali živi veliko afriških priseljencev

Avtor: Iztok Gabrijelčič, 2009.
Od leta 1991 se povečuje tudi število beguncev iz Etiopije. Že zgodovinsko gledano so med
obema državama obstajali dobri odnosi. Veliko Jemencev se je preselilo v Etiopijo, Etiopijci
pa so zaradi padca Mengistuvega režima in vojne z Eritrejo pribežali v Jemen. Predvidevajo,
da je v Jemnu približno 10.000 mladih žensk, ki delajo kot gospodinje, ob njih so še mornarji
in ljudje, ki so zbežali zaradi preganjanja in lakote. Zavedati se moramo, da veliko
priseljencev ni prijavljenih. Povečanje števila Etiopijcev je opazno tudi v odpiranju novih
etiopskih restavracij, frizerstev in številnih etiopskih organizacijah. Etiopska skupnost je v
Jemnu zelo močna. Med seboj si pomagajo, se obiskujejo, praznujejo poroke, rojstva, državne
praznike in podobno (De Regt, 2007).
Kot gospodinje so zaposlene tudi Azijke, ki največkrat prihajajo s Filipinov in iz Indonezije,
pa tudi iz Indije in s Šrilanke. Nekaj Filipink je zaposlenih tudi kot medicinskih sester. Večina
azijskih beguncev živi v glavnem mestu, v Sani (De Regt, 2007).
Jemen je znan predvsem po emigracijah. Vsako leto naj bi se iz države izselilo okoli 3
odstotke prebivalstva. Največ, kar 85,4 odstotkov, jih poskuša poiskati boljše življenje v
ostalih azijskih državah (Human development report 2009, 2010). Veliko število odraslih
moških se je že v preteklosti zaradi stiske odločilo za delo v tujini, predvsem v Saudovi
Arabiji, Kuvajtu in Združenih arabskih emiratih. V Saudovo Arabijo, ki velja za
najpomembnejšo arabsko državo preseljevanja, se še danes po skopih podatkih vsako leto
začasno preseli vsaj 100.000 Jemencev (Erhartič, 2009). Domov pošiljajo nakazila in s tem
preživljajo svoje družine, marsikatera bi bila brez tega na robu preživetja. Ker so te migracije
največkrat nezakonite, se delavci pogosto znajdejo v negotovih situacijah. Večina jih državo
zapusti za več let, vendar se zaradi gospodarskih in političnih problemov velikokrat domov
vrnejo že prej (FAO/WFP Crop and food …, 2009). V Saudovo Arabijo so se Jemenci
množično preseljevali že v prejšnjem stoletju. Sredi osemdesetih let je na tujem delalo
približno 1.170.000 jemenskih delavcev. Ko je po prvi zalivski vojni leta 1990 Jemen podprl
Irak, so Saudova Arabija in druge države Perzijskega zaliva izgnale od 800.000 do 1.000.000
Jemencev (Erhartič, 2009).
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Neto migracija je bila leta 2005 približno na ničli, kar je v primerjavi z letom 1990, ko je
znašala 9,8 odstotkov, zelo velika razlika (Erhartič, 2009).
Notranje migracije potekajo predvsem v večja mesta, še najbolj v glavno mesto Sano. Ljudje
se preseljujejo zaradi želje po boljšem življenju, izobrazbi ali zaposlitvi. Pojavljajo se tudi
migracije zaradi spopadov med plemeni, predvsem na severu države. Število prebivalcev, ki
so se prisiljeni preseliti zaradi nemirov, se je od avgusta 2009 več kot podvojilo. Sedaj znaša
že več kot 250.000 in se še vedno povečuje (Humanitarian crisis …, 2010).
5.1.2. Napovedana prebivalstvena rast
Jemen je ena izmed držav z najhitreje rastočim številom prebivalcev na svetu. Število se
namreč še vedno povečuje za več kot 3 odstotke letno (Country profile: Yemen, 2008). Po
projekcijah naj bi se prebivalstvo do leta 2050 podvojilo. Takrat naj bi v državi živelo okoli
48.000.000 prebivalcev (Earthtrends. Population …, 2010). Nekateri so mnenja, da se bo že
do leta 2025 povečalo za dvakrat, do leta 2030 pa naj bi se v primerjavi z letom 1980
povečalo kar za šestkrat (Erhartič, 2009).
Vzrokov za tako hitro naraščanje prebivalstva je več, na primer visoka rodnost ter izboljšanje
higienskih in zdravstvenih razmer. K veliki rasti pripomore tudi številčno mlado prebivalstvo
(predvsem ženske), daljša življenjska doba, zmanjševanje smrtnosti dojenčkov, gospodarska
nerazvitost ter številni kulturni, verski in psihološki dejavniki.
S tako hitro rastjo prebivalstva bo prišlo v državi, ki jo že sedaj pestijo številne težave, do še
večjih problemov. Prav naglo večanje števila prebivalstva je največji vzrok za druge
probleme. Zaradi prebivalstvene rasti bodo morali ustvariti nova delovna mesta, povečala se
bo brezposelnost. Predvsem ta utegne privesti do oblikovanja tolp ter številnih nemirov in
uporov proti oblasti, saj je prav mlado skupino prebivalstva najlažje zmanipulirati za spopade
in vojne. Primanjkovalo bo učiteljev (že sedaj en učitelj poučuje do osemdeset učencev) in
zdravnikov. Problem pomanjkanja hrane in vode bo še veliko večji (Fielding-Smith, 2010).
Država že danes uvozi več kot tri četrtine vse potrebne hrane, prebivalstvo pa trpi tudi zaradi
hudega pomanjkanja vode (Yemen: Goverment planning …, 2008).
Jemenska vlada, ki ji z denarnimi sredstvi pomagajo številni donatorji, se je lotila problema in
leta 2005 začela s spodbujanjem načrtovanja družine. Eno največjih prebivalstvenih rasti na
svetu želijo s 3 odstotkov letno do leta 2025 znižati na 2,5 oziroma 2,2 odstotka letno
(Fielding-Smith, 2010). Tudi število rojenih otrok na posamezno žensko nameravajo
zmanjšati s sedanjih 6,1 na 4 otroke leta 2015. Problema se lotevajo z izobraževanjem verskih
in lokalnih vodij, s pripravo različnih televizijskih in radijskih oddaj ter s spremembo šolskih
programov. V šole so dodali več vsebin o rasti prebivalstva in njenih posledicah (Yemen:
Goverment planning …, 2008). Zavedajo se, da je potrebno spodbujati kontracepcijske
metode ter izobraževati ženske. Prav revne in neizobražene družine imajo namreč največje
število otrok. Kontracepcijo zavračajo, saj menijo, da zdravila negativno vplivajo na zdravje
matere in očeta ter da islamska veroizpoved prepoveduje načrtovanje družine (Fielding-Smith,
2010).
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5.1.3. Gostota prebivalstva ter mestna in podeželska naselja
Gostota prebivalstva po podatkih iz leta 2008 znaša 43,7 prebivalcev na kvadratni kilometer
(Rural poverty portal …, 2010). To je za Arabski polotok zelo veliko, saj za primerjavo v
Saudovi Arabiji živi 12, Omanu pa le 8 prebivalcev na kvadratni kilometer (Erhartič, 2009).
Kljub temu prihaja med posameznimi provincami Jemna do zelo velikih razlik.
Najgosteje so poseljeni predeli na zahodu in jugu Jemenskega višavja. Tam gostota
prebivalstva dosega 200 do 500 prebivalcev na kvadratni kilometer (Natek, Natek, 2006). V
nekaterih kotlinah živi tudi nekaj tisoč ljudi na kvadratni kilometer (Erhartič, 2009). Kar 43
odstotkov vseh prebivalcev živi v provincah Taiz, Hodeida, Ibb in Sana (FAO. Yemen, 2008).
Gosteje sta poseljena tudi vadi Hadramaut, kjer živi več sto prebivalcev na kvadratni
kilometer, ter okolica Adena in Mukale. Večina obale je redko poseljene zaradi neugodnega
podnebja in pomanjkanja pitne vode. Redka poselitev je značilna tudi za severni in vzhodni
del države z izjemo vadija Hadramaut (Erhartič, 2009). V Veliki arabski puščavi v povprečju
ne živi niti en človek na kvadratni kilometer, čeprav beduini predstavljajo okoli 10 odstotkov
prebivalstva (Natek, Natek, 2006). Seveda na gostoto poselitve najbolj vplivajo oblikovanost
površja, podnebne značilnosti ter značilnosti vodovja v državi. Ta je največja ravno na
območjih z ugodnejšimi reliefnimi značilnostmi (kotline, suhe rečne doline, obalna območja),
predelih, ki prejmejo letno največjo količino padavin (Jemensko višavje) ter na območjih, kjer
se talna voda nahaja blizu površja (Jemensko višavje, vadi Hadramaut).
Karta 8: Gostota poselitve v Jemnu

Vir: Erhartič, 2009, str. 67.
Leta 2005 je živelo le 27,3 odstotkov prebivalstva v mestih, 73,7 odstotkov pa na podeželju
(Country profile: Yemen, 2008). Po drugih podatkih je mestno prebivalstvo leta 2009
predstavljalo 31 odstotkov vsega prebivalstva države. Med letoma 2005 in 2010 se je delež
mestnega prebivalstva povečal za 4,9 odstotkov letno (CIA – The world factbook - Yemen,
2010). Po napovedih naj bi leta 2030 v mestih živelo 42,2 odstotkov prebivalstva (Yemen:
Urban population, 2010). Če primerjamo rast mestnega prebivalstva v državah Arabskega
polotoka, ugotovimo, da se delež tega najhitreje povečuje ravno v Jemnu. To ni tako
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presenetljivo, saj ima država daleč najnižji odstotek prebivalstva, ki živi v mestih. V Kuvajtu
predstavlja mestno prebivalstvo kar 98 odstotkov, v Katarju pa 96 odstotkov celotnega
prebivalstva v državi. Sledijo Bahrajn, v katerem živi 89 odstotkov vsega prebivalstva v
mestih, Saudova Arabija z 82 odstotkov mestnega prebivalstva, Združeni arabski emirati in
Jordanija, kjer živi 72 odstotkov prebivalstva, v mestih ter Oman z 72 odstotkov mestnega
prebivalstva. Delež mestnega prebivalstva se sicer povečuje v vseh državah Arabskega
polotoka. Poleg Jemna je proces najbolj izrazit v Jordaniji, kjer se je delež mestnega
prebivalstva med letoma 2005 in 2010 povečal za 3,1 odstotke, in Združenih arabskih
emiratih, kjer je bilo v primerjavi z letom 2005 leta 2010 za 2,9 odstotka več prebivalstva, ki
živi v mestih. Odstotek mestnega prebivalstva se je med letoma 2005 in 2010 najmanj povečal
v Bahrajnu, le za 1,8 odstotka (CIA – The world factbook, 2010).
Slika 11: Sana, glavno in največje mesto Jemna.

Avtor: Iztok Gabrijelčič, 2009.
Glavno mesto Sana je hkrati tudi največje mesto v državi. Po podatkih iz leta 2008 naj bi štelo
2.068.000 prebivalcev (Central statistical organisation 1, 2010). Še leta 1975 je v mestu živelo
le 55.000 prebivalcev (Dežele in ljudje, 1997), danes pa iz dneva v dan število prebivalstva
močno narašča. Zaradi tega se soočajo s številnimi problemi, kot so onesnaženost (odpadki,
odplake), pomanjkanje pitne vode in podobno. Sledijo mesta Aden z okoli 590.000 prebivalci,
Taiz, v katerem po zadnjih podatkih živi približno 470.000 prebivalcev, Hodaida s približno
410.000, Ibb z 215.000, Mukala s 185.000 in Dhamar s 146.000 prebivalci (vsi podatki so iz
decembra 2004). Največji mesti v vadiju Hadramaut sta Tarim z 48.000 prebivalci leta 2004
in Šibam, v katerem je istega leta živelo okoli 13.000 ljudi (City population: Yemen, 2010).
Šiban, ki mu pravijo tudi »mesto nebotičnikov« ali »puščavski Manhattan« je najstarejše
izmed mest v Hadramautu. Večino hiš, ki segajo tudi do trideset metrov visoko, je starih več
kot sto let (Dežele in ljudje, 1997). Mesto Tarim je bilo pomembno predvsem v srednjem
veku, saj je bilo versko in izobraževalno središče (Natek, Natek, 2006).
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5.1.4. Etnična sestava
Etnično je večina Jemencev Arabcev. Prebivalci južnega dela države so pretežno potomci
nomadskih Arabcev iz osrednjega dela Arabskega polotoka, Jemenci na severu države pa
potomci ljudi, ki so se na to območje pred dva tisoč leti preselili iz Mezopotamije (Peoples of
the …, 2010 ).
Ob obali Rdečega morja živijo zaradi stoletnih trgovskih stikov z Afriko tudi črnci, v mestih
ob Adenskem zalivu pa Indijci, Somalci in Pakistanci (Natek, Natek, 2006). Jemenska vlada
domneva, da naj bi leta 2007 v državi živelo okoli 300.000 somalijskih priseljencev (Country
profile: Yemen, 2008). Od britanskega kolonialnega obdobja živijo v deželi manjše skupine
Britancev (Dežele in ljudje, 1997).
Arabci so razdeljeni v številne etnične in družbene skupine. V državi je globoko
zakoreninjena pripadnost plemenom, ki so še vedno družbeno in politično pomembna.
(Peoples of the …, 2010). Znotraj plemen so se skozi zgodovino razvili posebni običaji in
tipična oblačila, po katerih se pripadniki med seboj zlahka ločijo. Vsakodnevno ravnanje ljudi
je odvisno od statusa in moči plemena, ki mu pripadajo. Plemenske skupnosti so še posebej
močne na severu države, njihova vloga pa se proti jugu zmanjšuje. Tam so plemenske vezi
šibke, značilna je velika mobilnost ljudi med posameznimi etničnimi in socialnimi
strukturami (Erhartič, 2009). V državi živi več kot sto različnih plemen, ki večinoma spadajo
v tri glavne plemenske zveze. Najpomembnejša med njimi je Hašid. Ne predstavlja največje
skupine, vendar v njej živijo najvplivnejši ljudje v državi, tudi predsednik Ali Abdulah Saleh.
Njen vpliv je tako močan, da brez njenih članov ne more obstajati noben vladni kabinet, odbor
ali uprava (McLaughlin, 2007). Druga velika zveza plemen so Bakili, ki živijo v Jemenskem
višavju. V Tihami najdemo pripadnike Zaranikov (Erhartič, 2009).
Na območju puščave živijo beduini, ki so prav tako arabska etnična skupnost. Predstavljali naj
bi okoli 10 odstotkov prebivalstva (Natek, Natek, 2006). So nomadi in tudi oni so razdeljeni
na različna plemena. Nekatera so vzpostavila zavezniške odnose, med določenimi pa prihaja
do sporov in obračunov. Njihova življenja, ki so še vedno zelo tradicionalna in podobna tistim
izpred več stoletij, so se v zadnjem času spremenila zaradi odkritja nafte ter vedno večjega
števila turistov, ki obiščejo puščavo. Beduini so to izkoristili, saj od popotnikov zahtevajo, da
lahko obiščejo puščavo le z njihovim spremstvom. Država v zadnjem času vzpodbuja njihovo
izobraževanje, glavno oviro pa pri tem predstavljajo velike razdalje med šolami (Erhartič,
2009).
V manjšem številu najdemo v državi tudi priseljence iz drugih arabskih držav, ljudi iz Južne
in Jugovzhodne Azije ter delavce iz Evrope in Severne Amerike. Slednji so večinoma
zaposleni v naftni industriji (Peoples of the …, 2010).
Na Sokotri živi manjša skupnost Mara, ki se razlikuje od ostalih prebivalcev Jemna. Predniki
naj bi izvirali iz jugovzhodne Azije (Indonezije) ali celo iz Avstralije. Najdemo jih pretežno v
gorovju in nekateri še vedno govorijo svoj lastni jezik. Na otoku bivajo tudi nomadski Arabci
ter nekaj Afričanov, ki se preživljajo z ribolovom (Peoples of the …, 2010).
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5.1.5. Jezik
Jemenci govorijo arabski jezik. Ta spada v južno vejo semitske jezikovne skupine (Erhartič,
2009). Po številu govorcev zaseda za mandarinsko kitajščino, angleščino, hindujščino in
španščino peto mesto na svetu, saj ga govori okoli 300.000.000 ljudi (Napokoj, 2008).
Arabska abeceda je sestavljena iz 28 črk, ki se zapisujejo od desne proti levi. Značilno je, da
med tiskanimi in pisanimi črkami ni razlik, tudi velike začetnice ne uporabljajo. Povedi
ločujejo s pomočjo zapisovanja posameznih črk v štirih različnih oblikah glede na to, ali se
črka pojavi na začetku, v sredini, na koncu besede ali stoji samostojno. Za pravilno
zapisovanje je potrebno jezik res dobro poznati (Oskarjev Jemen, 2007, cv: Erhartič, 2009).
Na Sokotri govorijo sokotrščino in marščino, ki pa ju vse bolj izpodriva arabščina (Peoples of
the …, 2010). Sokotrščina je prvotni jezik prebivalcev otočja, nekaj govorcev pa ima tudi v
Združenih arabskih emiratih in Omanu. Marščino govorijo etnične skupine v goratem predelu
otoka ter na izoliranih območjih vzhodnega Jemna. Gre za preostanek starih lokalnih jezikov,
ki so jih na jugu Arabskega polotoka govorili pred razširjenjem arabskega jezika. To je
pogovorni jezik z zelo malo zapisi, zato je na robu preživetja (Erhartič, 2009).
Med uradniki in gospodarstveniki se uporablja tudi angleški jezik, ki je vse bolj razširjen
zaradi razvoja turizma (Country profile: Yemen, 2008).
V večini šol poučujejo v arabskem jeziku. Vse bolj se odločajo tudi za učenje angleščine. Ena
izmed najbolj priznanih šol, na kateri poučujejo tudi angleški jezik, je Mednarodna šola v
Sani (Sanaa International School, 2010). Študentje se lahko odločijo za študij arabščine,
klasičnega arabskega jezika in angleščine (Language study in Yemen, 2010).
5.1.6. Vera
Za območje današnjega Jemna je bil v preteklosti značilen animizem. Ljudje so verovali v
duhove, ki naj bi se skrivali v kamnih, grobovih, razvalinah, na pokopališčih, predvsem pa na
mestih z vodo in bogatim rastlinstvom. Ideji o enem samem bogu so se pridružili še bogovi
Sonca, Lune in Venere. Značilno je bilo čaščenje svetnikov in junakov, ki je sčasoma
povzročilo, da je imelo vsako pleme svoje bogove, ki pa so bili povezani z bogom Sonca,
bogom Lune in bogom Venere. Glavno božanstvo je bila boginja Lune Almakah. Povezovali
so jo z uničenjem, močnim deževjem, nevihtami in poplavami. Boga Venere Athtarja so
povezovali z rodovitnostjo, rahlim dežjem, vodnimi izviri in vojno. Boginjo Sonca Dat
Himjan so imenovali tudi Dat Badan oziroma Šamsa. Mnogoboštvo so opustili proti koncu
kraljestva Himjaritov. Najprej se je uveljavila krščanska vera, kasneje pa judovstvo. Zgrajenih
je bilo veliko razkošnih sinagog in cerkva, ki pa se niso ohranile (Erhartič, 2009).
Jemenci so eden izmed najstarejših muslimanskih narodov. Islamsko veroizpoved so namreč
sprejeli že v času življenja preroka Mohameda. Prvi se je v islam leta 628 spreobrnil perzijski
guverner Sane Badham. Sledili so mu številni poglavarji, ki so vero začeli širiti med svojimi
plemeni. Ker je bila celotna jemenska družba plemensko organizirana, se je vera hitro širila.
Za poglavarji so jo brez pomislekov sprejeli tudi nižji sloji prebivalstva. Že med letoma 628
in 630 so nastale prve tri mošeje, in sicer v Sani, Zabidu in vasici Al-Janad blizu Taiza
(History of Yemen, 2010). Jemenci so sprejeli islam v najbolj prvotni obliki. Zaradi tega in
geografske odmaknjenosti je muslimanska vera ostala vseh štirinajst stoletij skoraj
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nespremenjena. Jemen še vedno velja za eno najčistejših muslimanskih dežel. Vera oblikuje
duhovnost državljanov, navzoča pa je tudi v vseh delih vsakdanjega življenja (Erhartič, 2009).
Kljub temu, da je večina prebivalstva (99 odstotkov) muslimanske veroizpovedi, prihaja do
velikih razlik med šiitskimi prebivalci ali Zajdi na severu države ter večino sunitskih
prebivalcev, ki živijo na jugu Jemna (Natek, Natek, 2006). Delež Zajdov se je zelo zmanjšal
po revoluciji leta 1962, kar s 50 na 25 odstotkov ali manj. Veliko plemen je takrat prestopilo
med sunite. Od leta 2004 Zajdi zaradi verske, politične in gospodarske diskriminacije izvajajo
številne gverilske spopade, ki se iz severa počasi širijo proti jugu (Religions and ethnic
groups, 2010).
Karta 9: Verska in etnična sestava prebivalstva v Jemnu

Vir: Erhartič, 2009, str. 72.
V Jemnu so v manjšem številu prisotni tudi krščanstvo, judovstvo ter hinduizem. Krščanska
in hindujska skupnost sta osredotočeni na jugu države. Prva se je v Jemnu ohranila zaradi
vpliva Britancev, druga pa zaradi stoletnih trgovskih stikov z Indijo (Erhartič, 2009).
Judovstvo se je razširilo v prvem stoletju našega štetja, ko so se Judje preselili iz Jeruzalema.
Po prihodu islamske veroizpovedi so jih muslimanski voditelji zaščitili, bili pa so brez
osebnih pravic. Ni jim bilo dovoljeno jezditi konjev, oblačiti barvnih oblačil in graditi hiš, ki
so bile višje od muslimanskih. Zaradi tega so začeli zidati kleti, v katerih so shranjevali vino,
ki so ga oni lahko pili. Imeli so ponižujočo nalogo čistiti javne toalete, kopalnice in
kanalizacijo. V začetku 20. stoletja je v Jemnu živelo okoli 80.000 Judov. Nekateri so se v
Palestino preselili že konec 19. stoletja, večina pa je državo zapustila v letih 1947 in 1948, ko
je bil ustanovljen Izrael. Danes jih v Jemnu živi še okoli 2.000, največ na območju med Sano
in Sado (Religions and ethnic groups, 2010). Večjih pravnih omejitev za judovsko skupnost
ni, čeprav obstajajo neformalne omejitve glede krajev njihovega prebivanja in možnosti
zaposlovanja (Erhartič, 2009).
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5.1.7. Izobraževanje
Država se zaveda, da je izobrazba državljanov zelo pomembna za gospodarski razvoj ter
odpravljanje razlik med prebivalci. Prav zaradi tega v izobraževalni sistem vlagajo velik delež
bruto domačega proizvoda. Jemen namreč spada med države, ki namenijo izobraževanju prav
največje deleže, na primer 9,6 odstotkov bruto domačega proizvoda leta 2001 (CIA – The
world factbook - Yemen, 2010). Pomagajo ji številne tuje organizacije, na primer Svetovna
banka, ki je leta 2004 oziroma 2008 začela s projektoma, namenjenima izboljšanju osnovnih
in srednjih šol. V sklopu načrta nameravajo zmanjšati razlike med deležema šolajočih se
moških in žensk, urediti razmere v šolah, posodobiti šolske programe, izboljšati učne
pripomočke ter povečati subvencije (Country profile: Yemen, 2008).
Delež pismenih ljudi, ki so stari nad 15 let, je leta 2003 znašal 50,2 odstotkov. Žensk, ki znajo
pisati in brati je bilo istega leta 30 odstotkov, moških pa 70,5 odstotkov (CIA – The world
factbook - Yemen, 2010). Leta 2007 je bilo pismenega 58,9 odstotkov vsega prebivalstva
(Human development report 2009, 2010).
Število javnih, tehničnih, poklicnih šol ter raznih univerz se v zadnjih letih povečuje (NIC.
Profile of Yemen, 2010). Kljub temu, da se vpis v šole povečuje, predstavlja problem
predvsem izobrazba deklic. Številne družine imajo namreč glede njihovega vpisa v šole
številne pomisleke. Dvomi se pojavljajo zaradi pomanjkanja učiteljic ženskega spola, mešanih
razredov, pomanjkljivih sanitarij, nevarnosti med dolgo in samotno potjo do šole … Še vedno
se kar 63 odstotkov deklic, ki živijo na podeželskih območjih, nikoli ne vpiše v šolo. Delež v
mestih je nižji in znaša okoli 20 odstotkov. Tudi glede primerjave dolžine šolanja prihaja do
razlik. Deklice iz mest se namreč šolajo dlje (Yemen and its …, 2010).
Leta 2006 je osnovno šolo obiskovalo okrog 75 odstotkov šoloobveznih otrok. Šolanje v
srednjih šolah je istega leta nadaljevalo le 37 odstotkov vseh šoloobveznih otrok (Country
profile: Yemen, 2008). Od vseh vpisanih v osnovne šole je 59,22 odstotkov fantov ter 40,78
odstotkov deklic. Če primerjamo vpis v srednje šole, ugotovimo, da je od vseh vpisanih
srednješolcev 67,14 odstotkov moških in 32,86 odstotkov žensk. Razlika je še višja pri vpisu
na fakultete. Od vseh vpisanih je kar 91,92 odstotkov moških in le 8,08 odstotkov žensk
(NIC. Profile of Yemen, 2010).
Število vpisanih otrok je nizko zaradi socialno-ekonomske nerazvitosti, nezadostne šolske
infrastrukture (poučevanje velikokrat poteka v šotorih, jamah ali na prostem (Yemen and its
…, 2010)), slabih in pomanjkljivih učnih pripomočkov ter pomanjkanja in neusposobljenega
strokovnega kadra (Country profile: Yemen, 2008). Nizki deleži so tudi posledica prenizkih
spodbud in subvencij v šolstvu (Yemen and its …, 2010).
Leta 1970 je osnovne šole obiskovalo 250.000 šoloobveznih otrok, leta 2004 pa že 4,3
milijona učencev. Med letoma 1996 in 2004 se je število dijakov povečalo s 324.000 na
595.000, na univerzitetni ravni pa s 104.000 na 201.000 študentov (Erhartič, 2009).
Pred letom 1960 so v državi obstajale predvsem verske šole, v Adenu pa so Britanci
vzpostavili osnovno šolstvo. Sodobnejši šolski sistem je bil zasnovan šele v šestdesetih letih
prejšnjega stoletja. Kasneje, zlasti po združitvi obeh Jemnov, so ga večkrat reformirali, leta
1990 pa je bil poenoten. Osnovnošolsko izobraževanje traja devet let in je namenjeno
otrokom, ki so stari med 6 in 14 let. Srednje šole imajo tri letnike (Yemen education, 2010).
Med poklicnimi šolami so najbolj obiskane tehnične in kmetijske. Obstajajo tudi verske in
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zasebne šole. V Jemnu je sedem javnih univerz. Te so v Sani, Adenu, Hodaidi, Taizu, Ibbu,
Dhamarju in Mukali. Pet univerz je zasebnih, še večje število pa je verskih (Erhartič, 2009).
Študijski programi večinoma trajajo štiri leta, študija strojništva in medicine pa pet oziroma
šest let (Yemen education, 2010).
Vse večji šolski vpis gre pripisati povečanemu številu mladega prebivalstva ter velikemu
vlaganju države in mednarodnih organizacij v izobraževalni sistem. Zaradi povečanja števila
otrok, ki obiskujejo šole, se bo stopnja pismenosti v Jemnu povečala. Ta bo posledično
vplivala na izboljšanje stopnje izobrazbe, večje število kvalificirane delovne sile, nižjo
stopnjo brezposelnosti in nižji delež ljudi, ki živijo v revščini. Zaradi izobraženih žensk in vse
manjšega števila rojstev se bo umirila rast prebivalstva, gospodarska rast države pa se bo
povečala. Seveda pa se bo država zaradi večjega števila ljudi, ki obiskujejo šole, soočala tudi
s problemi. Zagotoviti bo morala primeren dostop do izobraževalnih ustanov za čim večji
delež šolajočih otok, ustrezno šolsko infrastrukturo ter zadostno število usposobljenih
učiteljev.
5.1.8. Zdravstvo
Med najbolj zgovornimi kazalci zdravstvenih razmer v posamezni državi so pričakovana
življenjska doba, delež novorojenčkov z nizko porodno težo, delež podhranjenih otrok,
smrtnost novorojenčkov ter smrtnost otrok do petega leta starosti (WHO. Country profiles Yemen, 2009).
Pričakovana življenjska doba je leta 2007 znašala 62,5 let, 64,1 let za ženske in 60,9 let za
moške (Human development report 2009, 2010). Še v začetku devetdesetih let prejšnjega
stoletja je znašala 48 let za ženske oziroma 46 let za moške (Dežele in ljudje, 1997). Njena
rast kaže na izboljšano zdravstveno oskrbo in višjo kakovost življenja. Kljub temu pa je
pričakovana življenjska doba v Jemnu v primerjavi z ostalimi državami Arabskega polotoka
še vedno najkrajša. Pričakovana življenjska doba znaša v Jordaniji 72,4 let, Saudovi Arabiji
72,7 let, Katarju 75,5, Bahrajnu 75,6, Omanu 75,7, Združenih arabskih emiratih 77,3, v
Kuvajtu pa 77,5 let. (Human development report 2009, 2010).
Novorojenčki z nizko porodno težo predstavljajo kar 23 odstotkov vseh novorojenčkov,
podhranjenih pa je kar 46 odstotkov otok v državi. Smrtnost novorojenčkov je 6,8 ‰, do
petega leta starosti pa umre 78 otrok od 1000 živorojenih, se pa stanje počasi izboljšuje
(WHO. Country profiles - Yemen, 2009). Otroci do petega leta starosti najpogosteje umirajo
zaradi problemov pri porodu in takoj po njem, pljučnice, diareje in malarije. Najpogostejše
smrti so posledica okužbe dihal, diareje, bolezni srca in ožilja, prometnih nesreč, prirojenih
napak in bolezni živčevja (WHO. Mortality country …, 2006).
Jemenska vlada vlaga v zdravstvo okoli 4,5 odstotkov bruto domačega proizvoda letno. Kljub
temu ima do bližnjih zdravstvenih ustanov dostop le 50 odstotkov celotnega prebivalstva
države. Pokritost z bolnišnicami je sicer boljša v mestih. Tam ima dostop do zdravstvenih
ustanov 80 odstotkov vseh meščanov. Zaskrbljujoče so razmere na podeželskih območjih, kjer
so zdravstvene ustanove dostopne le 25 odstotkov prebivalstva (WHO. Country profiles Yemen, 2009). Problem predstavlja tudi premajhno število zdravnikov in ostalega
zdravstvenega osebja. Za 10.000 prebivalcev so namreč razpoložljivi le trije zdravstveni
delavci in en farmacevt (WHO. Core health …, 2004). Omenjeni problem se zaradi hitre rasti
prebivalstva še povečuje, zaradi daljšanja pričakovane življenjske dobe in vse večjega deleža
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starega prebivalstva pa se bo pojavila tudi večja potreba po ustreznem zagotavljanju njihovih
potreb.
5.2.

GOSPODARSTVO

5.2.1. Osnovne značilnosti
Jemen je ena najrevnejših arabskih in svetovnih držav. Kljub ambicioznim načrtom vlade
glede izboljšanja gospodarskega stanja, se soočajo z mnogimi težkimi in daljnoročnimi izzivi,
na primer visoko stopnjo rasti prebivalstva, hitrega zmanjševanja vodnih virov, revščino,
lakoto …
Bruto domači proizvod je leta 2000 znašal 5,5 milijard ameriških dolarjev (Earthtrends.
Economic …, 2010), 2007 22,5 milijard ameriških dolarjev (FAO. Yemen, 2008), leta 2009
pa 26,5 milijard ameriških dolarjev (CIA. The world factbook - Yemen, 2010). Rast bruto
družbenega proizvoda je med letoma 1991 in 2000 znašala 5 odstotkov (Earthtrends.
Economic …, 2010), od leta 2000 pa se je povečeval za okoli 4 odstotke letno. Na prebivalca
je bruto domači proizvod leta 2009 po kupni moči znašal 2.500 ameriških dolarjev (CIA. The
world factbook - Yemen, 2010). Leta 2000 je kmetijstvo prispevalo 15 odstotkov, industrija
46 odstotkov, storitve pa 38 odstotkov bruto domačega proizvoda (Earthtrends. Economic …,
2010), podatki za leto 2009 pa kažejo, da kmetijstvo prispeva 9,7 odstotkov, industrija 39,3
odstotkov, storitve pa 51,1 odstotkov bruto domačega proizvoda države (CIA. The world
factbook - Yemen, 2010). Trend zmanjševanja deleža kmetijstva in industrije v bruto
domačem proizvodu države kaže na rast terciarnih dejavnosti v državi. Zaradi tega bodo v
kmetijstvu in industriji sčasoma potrebovali vse manj delovne sile, povečala pa se bo potreba
po kvalificiranih in izobraženih delavcih.
Leta 2009 je bilo aktivnih 6,6 milijonov prebivalcev. Največ jih je bilo zaposlenih v
poljedelstvu in živinoreji, storitvah, gradbeništvu in industriji. Brezposelnost je istega leta
znašala 35 odstotkov (CIA. The world factbook - Yemen, 2010).
Za obdelovanje je primernih le 3 odstotke površin, kljub temu pa se s kmetijstvom še vedno
ukvarja polovica vseh prebivalcev. Sektor najbolj pesti pomanjkanje vodnih virov ter hitro
upadanje njihovih zalog. Tudi industrija in storitvene dejavnosti so izredno slabo razvite
(Natek, Natek, 2006).
Gospodarstvo države je najbolj odvisno od črpanja nafte čeprav njene zaloge niso velike in že
upadajo. Dohodki iz petrokemične industrije prispevajo 25 odstotkov v bruto domači
proizvod ter predstavljajo 70 odstotkov državnih prihodkov. Gospodarska kriza na stanje v
državi ni veliko vplivala, saj je država zaradi slabega finančnega sistema in slabe vključenosti
v mednarodno skupnost izolirana. Kljub temu so cene nafte v primerjavi z letom 2008 leta
2009 padle za več kot 50 odstotkov. Vlada je zaradi tega že 2006. začela s številnimi
gospodarskimi reformami. Z njimi želi zmanjšati odvisnost od petrokemične industrije,
vzpodbuditi druge gospodarske dejavnosti in pritegniti tuje naložbe. Oktobra 2009 je tako
začela z izvažanjem zemeljskega plina (CIA. The world factbook - Yemen, 2010).
Glavni izvozni artikli države so surova nafta, kava, ribe in morski sadeži ter zemeljski plin.
Največ izvažajo na Kitajsko, Tajsko, v Južnoafriško republiko, Indijo in na Japonsko. Uvoz je
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večji od izvoza. Uvažajo predvsem hrano, žive živali ter razne stroje, opremo in kemikalije.
Največkrat uvažajo iz Združenih arabskih emiratov, Kitajske, Indije, Saudove Arabije in
Kuvajta (CIA. The world factbook - Yemen, 2010).
5.2.2. Kmetijstvo
Kmetijstvo igra v gospodarstvu Jemna zelo pomembno vlogo. Kljub temu da prinaša le 9,7
odstotkov v bruto domači proizvod države (CIA – The world factbook - Yemen, 2010),
zaposluje več kot polovico delovne sile in zagotavlja preživetje več kot dvema tretjinama
prebivalcev (FAO/WFP Crop and food …, 2009). Do protislovij med tako majhnim
prispevkom v bruto družbeni proizvod in tako veliko zaposljivostjo ljudi prihaja zaradi nizke
produktivnosti in sezonskih zaposlitev (FAO. Yemen, 2008).
Za obdelavo je primerne le 3 odstotke vse površine države (Country profile: Yemen, 2008).
1,3 milijona hektarov obdelovalnih površin je razdeljenih med 1,2 milijona posestnikov.
Povprečna velikost zemljišč je 1,1 hektar, njihova razporeditev pa je daleč od enakovredne.
Več kot 80 odstotkov kmetov namreč obdeluje manj kot en hektar zemlje, le 5 odstotkov pa
več kot 5 hektarov velika zemljišča. V gosto poseljenih predelih Jemenskega višavja ima 70
odstotkov kmetov manj kot pol hektara zemlje. Navadno (76 odstotkov) je zemlja v rokah
zasebnika, 21 odstotkov obdelovalnih površin pa ima več lastnikov. Marginalne skupine
prebivalstva nimajo v lasti nič zemljišč, so pa navadno zaposlene kot kmetijski delavci, za kar
dobivajo izredno nizke dohodke (FAO/WFP Crop and food …, 2009).
Skoraj 60 odstotkov vseh pridelkov predstavljajo sirek, pšenica, proso, koruza in ječmen.
Sledijo donosnejši pridelki, in sicer kat, bombaž, kava, sezam in tobak, ki predstavljajo 17
odstotkov vse pridelave, sadje (mango, banane, papaje, melone, agrumi, breskve, hruške,
jabolka, grozdje) in zelenjava z 12 odstotkov ter krmne rastline in stročnice. Do osemdesetih
let prejšnjega stoletja so največ vlagali v pridelavo žit, od takrat naprej pa spodbujajo gojenje
donosnejših pridelkov, na primer zelenjave, sadja in kata. V državi pridelajo le 25 odstotkov
vseh potrebnih žit, ostalo (nekaj nad tri milijone ton) uvozijo. Največ obdelovalnih površin je
posejanih z žitaricami. Med letoma 2004 in 2007 se je velikost kmetijskih površin, na katerih
jih pridelujejo, povečala s 685.000 hektarov na 890.000 hektarov, leta 2008 pa je padla na
760.000 hektarov. Zelo se je povečuje tudi obseg površin s katom, za nekaj manj kot 5.000
hektarov letno (FAO/WFP Crop and food …, 2009).
Najpomembnejši pridelek je vsekakor kat. Od ostalih pridelkov je glede na prihodek od
prodaje desetkrat do dvajsetkrat donosnejši. Njegova pridelava prispeva v državni bruto
domači proizvod 6 odstotkov. Predstavlja kar 33 odstotkov dohodkov od kmetijstva ter
zaposluje 15 odstotkov vse delovne sile v državi. Njegova proizvodnja se je s 76.000 ton leta
1991 povečala na skoraj 166.000 ton leta 2008. Pridelujejo ga predvsem v okolici Sane, AlBayda, Amrana, Hajjaha in Ibba. Za gojenje te kulturne rastline porabijo 70 odstotkov
načrpane podtalnice, kar vodi k izčrpavanju zalog podzemne vode (FAO/WFP Crop and food
…, 2009).
Uspešnost pridelave je odvisna od količine padavin in dostopa do vode za namakanje. Obseg
površin, ki so namakane, se zelo hitro povečuje. Leta 1998 je bilo namakanih 29,4 odstotkov
vseh kmetijskih površin (Earthtrends. Agriculture …, 2010), danes pa je takih površin že
okoli polovice. Največkrat namakajo z vodo iz vodnjakov, s poplavno vodo in z vodo iz
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zajezitev. Največ vodnih virov je porabljenih za namakanje kata, ki ga pridelujejo za domačo
uporabo, ter zelenjave in sadja za izvoz (FAO/WFP Crop and food …, 2009).
Rabo vode za kmetijske namene lahko razdelimo na štiri tipe: nadzorovano namakanje,
sistemi za usmerjanje viškov vode ob poplavah, majhni namakalni sistemi in nenadzorovano
namakanje. Nadzorovano ali delno nadzorovano namakanje se nanaša na zemljišča, ki se
namakajo s podtalnico iz vodnjakov, izvirov ali zajetij (FAO. Yemen, 2008). Vlada z velikimi
projekti na priobalnih ravninah v zaledju velikih mest (na primer Adena ali Hodaide) ureja
zelene površine, utrjuje peščene sipine in se tako bori proti širjenju puščav (Erhartič, 2009).
Sistemi za usmerjanje viškov vode ob poplavah omogočajo namakanje s preplavljanjem.
Površina na ta način namakanih zemljišč se iz leta v leto spreminja in je odvisna od količine
razpoložljive vode. Ob močnih nalivih se akumulacije hitro napolnijo in odvečno vodo
usmerjajo na kmetijska zemljišča. Takšni sistemi so zgrajeni predvsem v velikih vadijih, in
sicer v vadijih Zabid, Tuban, Abyan, Mowr, Seham, Bayhan. V zadnjih letih so zgradili
veliko manjših jezov, ki so del majhnih namakalnih sistemov. Namenjeni so zajemu
deževnice za namakanje polj v dolinah v notranjosti države. Največ jih je na višjih
nadmorskih višinah. Narejenih je bilo tudi veliko manjših vodohramov v naseljih ali njihovi
bližini (FAO. Yemen, 2008). Nenadzorovano namakanje je najbolj razširjeno v Jemenskem
višavju in vadijih. Izvajajo ga zlasti tisti kmetje, ki nesmotrno izbirajo kmetijske kulturne
rastline (Erhartič, 2009). Učinkovitost namakanja je še vedno nizka, načrtujejo kar za 35 do
60 odstotno izboljšano uporabo vode (Al-Asbahi, 2005).
Kmetijstvo se je hitro razvijalo v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja.
Država je njegov razvoj pospeševala s številnimi investicijami, promocijami ter povečanjem
trga. Danes je kmetijstvo tržno usmerjeno. Problem predstavljata pomanjkanje vode in njena
prevelika poraba. Kar 90 odstotkov razpoložljive vode se danes še vedno porabi za
kmetijstvo, največji del za gojenje kata. Na prošnjo jemenske vlade so zahodne države v
zadnjih letih pripravile številne kmetijske razvojne programe, s katerimi želijo izboljšati
razmere v tem sektorju. Vzpodbujajo uporabo kvalitetnejših semen in pesticidov, boljše
shranjevanje kmetijskih pridelkov, oživitev neobdelanih območij, tradicionalno pašništvo,
mlečno govedorejo … S pogozdovanjem želijo omejiti prekomerno pašo in dezertifikacijo
(FAO. Country pasture – Yemen, 2006).
Kmetje uporabljajo kvalitetnejša semena in gnojila le na območjih, kjer je možno namakanje.
Da bi povečali njihovo uporabo, so uvedli številne subvencije. Tudi pesticide uporabljajo le
na površinah, kjer gojijo kat in donosnejše kulturne rastline (FAO/WFP Crop and food …,
2009).
Živinoreja predstavlja 20 odstotkov celotnega kmetijskega dohodka. Pomembno vlogo igra
predvsem v revnih gospodinjstvih, saj prispeva k odpravi revščine, lakote in neenakosti med
spoloma. Temelji na vzreji ovc in koz. V državi naj bi redili 17,5 milijonov živali, od tega 1,5
milijonov glav goveda in 370.000 kamel. Ovce in koze najdemo povsod po državi, vzreja ovc
je še posebej razširjena v okolici Hodaide, vzreja koz pa v Hadramautu. Reja kamel je
skoncentrirana v bolj sušnih predelih na severu in vzhodu države. Živali uporabljajo za meso,
mleko in mlečne izdelke, kože, volno ter gnoj. Še vedno najdemo veliko nomadskih pastirjev,
vse bolj pa so v porastu proizvodne enote z manjšim številom glav živine. Zaskrbljujoče so
številne bolezni, ki zmanjšujejo dohodek kmetov (FAO/WFP Crop and food …, 2009).
Problem predstavljata tudi prekomerna paša in erozija prsti. Pojavljata se predvsem na
obrobju gosteje poseljenih območij v Jemenskem višavju (FAO. Country pasture – Yemen,
2006).
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Slika 12: Tipični jemenski pastirici

Avtor: Iztok Gabrijelčič, 2009.
Na poljedelstvo in živinorejo vplivajo razgibano površje, spremenljive podnebne razmere,
velike razlike v količini razpoložljive vode ter plitva in nesklenjena odeja prsti. Zaradi nizke
količine prejetih padavin so za gojenje kmetijskih kulturnih rastlin najprimernejša območja,
kjer je možno namakanje (na primer predgorska Tihama). Obdelana pobočja Jemenskega
višavja so navadno terasirana do vrha slemen, večje kmetijsko območje pa se nahaja tudi v
vadiju Hadramaut. Na območjih, za katera je značilna nizka količina letnih padavin in vodnih
virov, se pojavlja ekstenzivno pašništvo.
Zaradi velikih razlik med območji v državi bi Jemen lahko razdelili na pet kmetijskih con. Te
so Jemensko višavje, Tihama, obala med Adenom in Omanom, vzhodne planote ter puščava
(FAO/WFP Crop and food …, 2009).
Območje Jemenskega višavja je kmetijsko najbogatejši in najrodovitnejši predel v državi. V
preprečevanju erozije prsti so pobočja preoblikovali v številne kmetijske terase. Tukaj
pridelajo večino žitaric in stročnic, pa tudi nekaj zelenjave in sadja (FAO. Country pasture –
Yemen, 2006). Najpomembnejši pridelki so kat, sirek, pšenica, ječmen in leča (FAO/WFP
Crop and food …, 2009). Nekdaj ogromne plantaže kave počasi zamenjujejo s katom, saj v
zadnjih letih velja za donosnejšo kulturno rastlino. Tam najdemo tudi nekaj vinogradov.
Grozdje se v celoti posuši in prodaja kot rozine, saj vina in drugih alkoholnih pijač v Jemnu
ne proizvajajo (Erhartič, 2009). Jemensko višavje je tudi najpomembnejše območje vzreje
goveda in ovc. Med deževno dobo je živina krmljena, ostali del leta pa jedo ostanke žetve
(FAO. Country pasture – Yemen, 2006). V Tihami gojijo predvsem sirek, proso ter različne
vrste sadja (banane, papaja, mango) in zelenjave. Krma, ki jo tukaj pridelajo, je zelo dobre
kvalitete, zato jo prodajajo po celotni državi. Na obali med Adenom in mejo z Omanom s
pomočjo namakanja gojijo bombaž ter nekaj sadja in zelenjave. Majhne kmetije se zanašajo
na deževnico in gojijo koruzo, ječmen in sirek. Število živine je zaradi pomanjkanja krmnih
rastlin omejeno (FAO/WFP Crop and food …, 2009). Ob obali Rdečega morja in Adenskega
zaliva je najpomembnejša kulturna rastlina bombaž. Začeli so ga pridelovati v sedemdesetih
letih, kar sta spodbujali tako vlada Severnega kot Južnega Jemna. Nekaj manj kot 20 let je
prispeval precejšen delež bruto domačega proizvoda, zaradi znižanja cen bombaža na
svetovnem trgu, dragega vzdrževanja namakalnih sistemov, pomanjkanja vode in
zaslanjevanja kmetijskih zemljišč pa so ga začeli opuščati (Erhartič, 2009). Kmetijstvo je na
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območju vzhodnih planot zaradi pomanjkanja vode omejeno. Kjer je možno namakanje,
gojijo datljeve palme, banane in mange. V puščavskih predelih na severu in vzhodu države je
razširjeno pastirstvo. Beduini redijo koze in kamele (FAO/WFP Crop and food …, 2009).
5.2.3. Ribištvo
Zelo pomembna gospodarska panoga v državi je tudi ribištvo. Po podatkih iz leta 2002 je v
državni bruto domači proizvod prispevalo 2 do 3 odstotke (Yemen's fisheries …, 2007).
Ribiška industrija je leta 2007 zaposlovala 77.600 ljudi, največ v provincah Mara, Hodaida in
Hadramaut (Erhartič, 2009). Ulov je pomemben tako za državo samo (uživanje rib zagotavlja
Jemencem zadostne količine potrebnih proteinov) kot za izvoz (Yemen's fisheries …, 2007).
Glede na celotne prihodke od izvoza, so dohodki izvoza rib in morskih sadežev takoj za
dohodki izvoza nafte. Glavne države uvoznice so Saudova Arabija, Egipt, Oman, Združeni
arabski emirati, Jordanija, Italija, Španija, Francija, Nemčija, Portugalska, Švica, Kitajska in
Tajska (Fisheries, 2010).
Značilen je tako lokalni ribolov kot ribiška industrija. V državi naj bi bilo okrog 41.000
lokalnih ribičev, ki s svojim delom podpirajo več kot 200.000 družinskih članov. V lasti imajo
več kot 10.000 ribiških ladij različnih velikosti. Lokalni ribolov je še vedno zelo pomemben
del celotnega jemenskega gospodarstva, saj lokalni ribiči ulovijo kar do 79 odstotkov vseh rib
in morskih sadežev (Fisheries, 2010). Država lokalni ribolov spodbuja s tem, da
subvencionira nakup novih ladij in ribiške opreme. V zadnjih dvajsetih letih je prišlo zaradi
domače in tuje tehnične ter finančne pomoči v ribištvu do velikega napredka. Država je
zgradila dve novi ribiški pristanišči ter obsežno ribiško infrastrukturo vzdolž obale, na primer
hladilnice, obrate za predelavo in ribarnice (Fishery country profile, 2002). Ribiškim
zadrugam pomaga s številnimi posojili, postavila je ribiške šole ter laboratorij za ugotavljanje
kvalitete rib, do pristanišč gradi sodobnejše prometne povezave, vlaga v ribiške ladje in
opremo. Zaradi vedno večjega povpraševanja in visokih cen na svetovnih trgih se ribiške
zadruge vse bolj osredotočajo na ulov različnih vrst rakov (na primer kozice), sip in lignjev
(Fisheries, 2010).
Na ribištvo zelo vpliva geografska lega ob Rdečem morju in Adenskem zalivu. Oba sta
namreč zaradi jugozahodnih monsunskih vetrov in sončnega sevanja zelo bogata z različnimi
vrstami rib in morskih sadežev. Zabeleženih je več kot 600 različnih vrst morskih
organizmov. Najpomembnejši ulov predstavljajo tune, skuše, mečarice, sardine, inčuni,
škarpene (Information on fisheries …, 2002), od morskih sadežev pa kozice, raki, sipe in
lignji (Fishery country profile, 2002). Ne da bi poškodovali naravno ravnovesje morskih
ekosistemov, bi lahko v vodah Rdečega morja in Adenskega zaliva ulovili približno 320.000
ton rib in morskih sadežev letno (Fisheries, 2010).
Leta 1998 je ulov znašal nekaj čez 126.000 ton, kar naj bi bilo vredno okrog 130 milijonov
ameriških dolarjev (Information on fisheries …, 2002), leta 2004 pa so ribiči nalovili nekaj
manj kot 240.000 ton rib in morskih sadežev (Erhartič, 2009). Do večjega ulova prihaja zaradi
vse večjega števila ribičev ter večje učinkovitosti ribarjenja (Fisheries, 2010).
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5.2.4. Rudarstvo in energetika
Jemen je po količini načrpane nafte in zemeljskega plina majhen proizvajalec, njegova
lokacija pa je glede na svetovne prevoze nafte izjemno pomembna. Leži ob ožini Bab el
Mandeb, po kateri poteka ena najpomembnejših svetovnih pomorskih poti. Dnevno naj bi
skozi njo prepeljali okoli 3,7 milijonov sodčkov nafte (US Energy information administration.
Yemen. Background, 2010).
Gospodarstvo države je zelo odvisno od prodaje nafte in zemeljskega plina. Naftna industrija
prispeva kar 25 odstotkov celotnega bruto domačega proizvoda, več kot 70 odstotkov
prihodkov proračuna ter nad 90 odstotkov prihodkov celotnega izvoza. Država kljub
pojemanju naftnih zalog še vedno stremi k povečanju tujih investicij v sektorju (US Energy
information administration. Yemen. Background, 2010).
Po podatkih iz januarja 2010 naj bi imel Jemen še okoli 3 milijarde sodčkov naftnih zalog.
Največja območja z nafto so na območjih Jannnah in Iyad v notranjosti države, Marib – AlJawl na severu ter Šabe in Masile na jugu države. Nafta naj bi se nahajala pod površjem
dvanajstih kotlin, verjamejo, da se bo število naftnih lokacij med letoma 2010 in 2015
povečalo na 42. Zadnje raziskave potekajo predvsem na severu države, na meji s Saudovo
Arabijo. Teh je od leta 2008 veliko manj in ne potekajo več tako intenzivno. Omejene so
zaradi stopnjevanja piratstva somalijskih odpadnikov v Adenskem zalivu (US Energy
information administration. Yemen. Oil, 2010).
Leta 2008 so v državi načrpali okrog 300.000 sodčkov nafte dnevno. Črpanje je doseglo višek
leta 2001, ko so dnevno proizvedli 440.000 naftnih sodčkov. Leta 2010 naj bi se načrpana
količina še zmanjšala, predvidevajo, da bodo dnevno načrpali 260.000 sodčkov. Največ nafte
načrpajo v kotlinah Masila (32 odstotkov vse proizvodnje) in Marib (US Energy information
administration. Yemen. Oil, 2010).
Slika 13: Črpanje nafte v Jemnu

Vir: Humphries, 2010.
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Okoli 150.000 sodčkov nafte dnevno porabijo v državi, ostalo pa namenijo za izvoz. Leta
2008 naj bi z njim zaslužili približno 6 milijard ameriških dolarjev. Leta 2009 so zaradi
manjših načrpanih količin ter nižjih cen izvozili in zaslužili nekoliko manj. Glavni državi
uvoznici jemenske nafte sta Kitajska in Indija, izvažajo pa tudi v ostale arabske države (US
Energy information administration. Yemen. Oil, 2010).
Jemen ima razmeroma dobro mrežo naftovodov, ki povezuje tri glavna velika črpališča in
meri okrog 900 kilometrov. Najdaljši naftovod s 420 kilometri dolžine in kapaciteto 300.000
sodčkov dnevno povezuje Marib z Ras Iso na obali Rdečega morja. Enako sposobnost ima
tudi 150 kilometrov dolg naftovod med Masilo in Ash Shahirom v Adenskem zalivu.
Naftovod med Šabo in Bir Alijem v Adenskem zalivu meri 210 kilometrov, njegova
kapaciteta pa je približno 135.000 sodčkov nafte dnevno (US Energy information
administration. Yemen. Oil, 2010).
Trenutno sta v državi dve rafineriji nafte, ki dnevno predelata okrog 140.000 naftnih sodčkov.
Pomembnejša in veliko večja je tista v Adenu, saj dnevno predela 130.000 sodčkov nafte.
Rafinerija v Maribu ima zmogljivost 10.000 sodčkov dnevno. Jemenska vlada namerava s
pomočjo tujih investitorjev v prihodnosti povečati zmogljivost obeh rafinerij (US Energy
information administration. Yemen. Oil, 2010).
Karta 10: Naravni viri, energetika in industrija v Jemnu

Vir: Erhartič, 2009, str. 89.
Jemen naj bi imel tudi skoraj 17 milijard kubičnih metrov zalog zemeljskega plina. Največ naj
ga bi bilo na območju Mariba. Država je začela z njegovim izkoriščanjem šele leta 2009. S
pomočjo južnokorejskih, švicarskih in ameriških vlagateljev so začeli raziskovati zaloge ter
izkoriščati in izvažati zemeljski plin (US Energy information administration. Yemen. Natural
gas, 2010). Z izvozom so začeli leta 2009, ko je država izvozila skoraj 455.000 kubičnih
metrov zemeljskega plina (CIA. The world factbook - Yemen, 2010). Glavne uvoznice so
Južna Koreja, Španija, Mehika, Kitajska in Združene države Amerike. Zgradili so tudi
plinovod Balhaf, ki nahajališča pri Maribu povezuje s pristaniščem v Adenskem zalivu. Dolg
je približno 320 kilometrov. Predelovalnica plina ima kapaciteto okoli 25.000 kubičnih
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metrov dnevno. Jemenska vlada upa, da bo v prihodnjih letih obseg investicij še narasel.
Načrtujejo izgradnjo industrijske cone v Hodaidi ob Rdečem morju. Delovala naj bi s
pomočjo zemeljskega plina, v njej pa bi se nahajali obrati petrokemične in težke industrije,
cementarne in elektrarne (US Energy information administration. Yemen. Natural gas, 2010).
V državi se zaradi primerne geološke sestave nahajajo tudi majhne zaloge premoga, zlata,
srebra, svinca, cinka, bakra, kobalta in niklja (CIA. The world factbook - Yemen, 2010).
Sedaj je v Jemnu 14 rudarskih podjetij. Vlada pripravlja za ta sektor nov zakon. Po njegovem
sprejetju naj bi rudarstvo postalo bolj dovzetno za tuje investicije. Veliko tujih družb naj bi že
sedaj čakalo na čimprejšnjo potrditev zakona, rudarski sektor pa naj bi s temi vlaganji povečal
svojo moč za 7 odstotkov. Investicije naj bi znašale okrog 300 do 500 milijonov ameriških
dolarjev, z njihovo pomočjo bi ustvarili več kot 700 novih neposrednih in med 2000 in 3000
posrednih delovnih mest. Za državo, v kateri živi več kot 40 odstotkov ljudi pod pragom
revščine, je to izrednega pomena (Pamuk, 2010). Po najnovejših raziskavah naj bi se 110
kilometrov vzhodno od Sane nahajalo kar 8,7 milijonov ton zalog raznih rud. Največjo oviro
še vedno predstavlja varnost, saj na območju, ki je najbolj bogato z rudami, prihaja do
spopadov (Pamuk, 2010).
Vse jemenske elektrarne imajo skupno moč 1150 MW. Od tega 650 MW električne energije
proizvedejo elektrarne, ki so vključene v državno električno omrežje, 300 MW posamezne
elektrarne na odmaknjenih območjih (na primer v Hadramautu in Mari), ministrstvo pa od
mednarodnih družb dodatno kupuje še okoli 200 MW elektrike (Assamiee, 2010). Količina
proizvedene električne energije zadošča le za 57 odstotkov vseh prebivalcev. Kar 92
odstotkov vse razpoložljive elektrike prejmejo ljudje v mestih, podeželska območja, kjer živi
večina prebivalcev, pa prejmejo 8 odstotkov vse proizvedene električne energije. Težave
predstavljajo izpadi električne energije zaradi pomanjkljivega vzdrževanja, slabe napeljave,
stare elektrarne, ki od zgraditve v zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja še niso bile
nadgrajene, in vse večjega povpraševanja. Do tega prihaja zaradi širjenja mest ter vedno
večjih potreb po električni energiji tudi na podeželju (Novak, 2009). Problem je izrazitejši
poleti. Predvidevajo, da bodo poleti 2010 proizvedli od 500 do 600 MW premalo električne
energije (Assamiee, 2010). Elektrarne danes izkoriščajo le približno 75 odstotkov svojih
zmogljivosti. Veliko električne energije se tudi izgubi, na primer 231 MW leta 2006 in 432
MW leta 2007. Velike težave predstavljajo tudi kraja elektrike, korupcija na Ministrstvu za
energetiko in neplačani računi. Večina vladnih uslužbencev in pomembnih vladarjev plemen
namreč zavrača plačevanje porabljene električne energije. Dolg je velik že za okrog 75
milijonov ameriških dolarjev, zato namerava Ministrstvo javno objaviti sezname neplačnikov
(Novak, 2009). Zavedati se moramo, da problem pomanjkanja električne energije vpliva tudi
na gospodarski razvoj države. Zaradi nezadostne oskrbe z električno energijo gospodarske
dejavnosti, na primer industrija aluminija, ki za svojo proizvodnjo potrebuje velike količine
električne energije, ne morejo učinkovito delovati in se dovolj hitro razvijati. Pomanjkanje
električne energije zavira gospodarski razvoj države.
Leta 2005 so začeli z gradnjo elektrarne na zemeljski plin v Maribu. Končana bi morala biti
že leta 2007, a je prišlo do zamud. Po najnovejših podatkih naj bi začela delovati aprila 2010.
V proizvodnjo električne energije želijo vključiti tudi privatni sektor. Z njegovo pomočjo
nameravajo v Adenu in Hodaidi zgraditi dve elektrarni, ki naj bi skupaj proizvedli dodatnih
120 MW električne energije. V načrtu je izraba tudi obnovljivih virov, in sicer sončne, vetrne
in geotermalne energije. Vetrno elektrarno naj bi postavili v ožini Bab el Mandeb, na območju
Dhamarja pa naj bi začeli iskati termalne izvire. Vlada se zaveda, da gre za drag, a varen in v
prihodnosti potreben projekt (Assamiee, 2010).
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5.2.5. Industrija in storitve
Jemen ima zelo dobro razvito tradicionalno obrt, ki se prenaša iz generacije v generacijo.
Izdelujejo najrazličnejše artikle, na primer srebrni in zlati nakit, lončene, steklene in usnjene
izdelke, vitraže, preproge, oblačila, bakrene posode, nože džambije in druge kovaške izdelke.
Značilni sta njihova natančna izdelava in lepota (Country profile of Yemen, 2009).
Industrija je slabo razvita. Zaposluje le 5 odstotkov delovne sile (Natek, Natek, 2006), v bruto
domači proizvod države pa prispeva nekaj čez 39 odstotkov (CIA. The world factbook Yemen, 2010). Nanjo v veliki meri vplivajo hidrogeografske značilnosti. Zaradi potrebe po
večjih količinah vode v proizvodnji pri večini industrijskih obratov se le-ti niso uspeli razviti.
Razvoj industrije zavira tudi pomanjkanje električne energije ter premalo investicij v to
panogo gospodarstva.
Do sedemdesetih let prejšnjega stoletja je bil pomen sodobnejše industrijske proizvodnje
zanemarljiv. Pomembnejšo vlogo je imela le rafinerija nafte v predmestju Adena. Na osnovi
domače pridelave bombaža se je počasi začela razvijati tudi tekstilna industrija. V
sedemdesetih in osemdesetih letih se je začela vlada osredotočati na oblikovanje
raznovrstnejše in sodobnejše industrije. Do izrazitih uspehov ni prišlo. Največ so dosegli na
področju industrije cementa, predelave aluminija, proizvodnje plastike, barv, tekstila,
pohištva, hrane in pijač ter tobačnih izdelkov. Industrijski obrati so najbolj skoncentrirani v
Adenu, pomembna industrijska središča so še Sana, Taiz in Hodaida (Erhartič, 2009). V
Adenu so leta 1991 odprli tudi prostotrgovinsko in obrtno cono, ki je povezana z novim
kontejnerskim pristaniščem (Natek, Natek, 2006).
Načrpajo največ nafte in zemeljskega plina, sledi proizvodnja ribjih konzerv, tekstilnih
izdelkov, brezalkoholnih pijač in cigaret (Central statistical organisation 1, 2010). Pomembne
so tudi cementarne, in sicer v Adenu, Amranu in Bajilu (Erhartič, 2009). Še vedno največ
vlagajo v živilsko industrijo (na primer proizvodnja rozin), ribiško in tekstilno industrijo.
Spodbujajo tudi nastanek novih cementarn ter povečanje proizvodnje marmorja in granita
(Embassy of Yemen. Invest …, 2010).
Pomembna panoga je tudi gradbeništvo, ki zaposluje okoli 12 odstotkov prebivalcev. V
zadnjem času pozornost namenjajo gradnji infrastrukture. Država vlaga v gradnjo novih cest,
elektrarn, električnega in telekomunikacijskega omrežja. Pomembna je tudi gradnja
naftovodov, plinovodov in rafinerij, saj sta črpanje nafte in zemeljskega plina
najpomembnejši jemenski gospodarski panogi (Erhartič, 2009).
Glede števila zaposlenih je zelo pomembna trgovina. Njen pomen je bil zelo velik že v
preteklosti, ko je skozi državo vodila pomembna trgovska pot kadila in dišav, v srednjem
veku pa je bila zelo živahna trgovina s kavo. Trgovino je oživilo odprtje Sueškega prekopa
leta 1869. Takrat se je pod britansko nadvlado začelo razvijati pristanišče v Adenu (History of
Yemen, 2010). Trgovina se je začela hitreje razvijati šele z istočasnim razvojem industrije v
sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Izvažali so predvsem kavo, bombaž,
usnje in kože. Zaradi vedno večjega gojenja kata se je zmanjšala pridelava kave, gojenje
bombaža pa je omejeno zaradi velikega pomanjkanja vode. Trgovina danes zaposluje 15,7
odstotkov aktivnega prebivalstva (Erhartič, 2009). Pomemben je izvoz nafte, zemeljskega
plina, rib in ribjih izdelkov ter kave. Država je vse bolj odvisna od uvoza. Uvažajo predvsem
raznovrstna žita, sladkor, stroje, belo tehniko ter izdelke kemične industrije (CIA. The world
factbook - Yemen, 2010).
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Turizem je slabo razvit in je šele v povojih. V državi se nahaja nekaj čez 300 hotelov.
Potrebno je dograditi in posodobiti turistično infrastrukturo, ki je v zelo slabem stanju
(Embassy of Yemen, The Yemeni …, 2010). Hoteli in restavracije ne dosegajo mednarodnih
standardov, slabe so tudi cestne in letalske povezave. Težavo predstavlja varnost zaradi
sporov in spopadov med plemeni. Prihaja do ugrabitev turistov, zato so Združene države
Amerike in Velika Britanija svojim prebivalcem odsvetovale potovanje v državo (Country
profile: Yemen, 2008). Prav zaradi ugrabitev in terorističnih napadov se je v zadnjem času
število turistov v primerjavi z najuspešnejšimi leti zmanjšalo za 90 odstotkov. Leta 2009 je
državo obiskalo 1.100.000 turistov (Johnston, 2010). Največkrat jo obiščejo Jemenci, ki živijo
v tujini, kar 70 odstotkov vseh turistov je namreč iz držav ob Perzijskem zalivu (Johnston,
2010; Pargman, 2010). Danes predstavljajo dohodki iz turizma 3 odstotkov bruto domačega
proizvoda, jemenska vlada pa želi, da bi se obisk turistov do leta 2015 povečal na 1,5 milijona
letno (Johnston, 2010).
Slika 14: Najpomembnejše obmorsko turistično središče Bir Ali

Vir: Coucher de soleil sur Bir-Ali, 2010.
Turisti največkrat obiščejo glavno mesto Sano, ki najpomembnejše turistično središče v
državi. Ponaša se s slikovitimi, do štirinadstropnimi bogato okrašenimi stanovanjskimi
hišami, obzidjem in številnimi mošejami. Od leta 1984 je zaradi posebne arhitekture
vključena na Unescov seznam svetovne dediščine. Pomemben turistični kraj je tudi Marib, ki
je bil včasih prestolnica kraljestva Sabe. Še vedno si lahko tam ogledamo ostanke Maribskega
jezu, enega največjih dosežkov starodavne zgodovine. Turistična potovanja se največkrat
nadaljujejo v nekdanjo prestolnico kraljestva Hadramaut Šabo, ki je danes znana po rudnikih
kamene soli. Za turizem imata velik pomen tudi mesti Šibam, ki zaradi osemnadstropnih
nebotičnikov velja za poleg Sane najbolj občudovano mesto v Jemnu in je od leta 1982 na
Unescovem seznamu svetovne dediščine, in Tarim, kjer je bilo včasih pomembno versko in
izobraževalno središče. Tuji turisti velikokrat obiščejo tudi Bir Ali, največji obmorski
turistični kompleks, ki je za naše pojmovanje izredno majhen, in Aden, največje pristanišče in
gospodarsko središče države. Večina turističnih agencij ima v svoji ponudbi tudi ogled Taiza
in Zabida, ki je včasih veljalo za središče arabskega in islamskega izobraževanja. Turisti, ki v
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Jemnu preživijo dalj časa, obiščejo tudi otočje Sokotra. Zaradi lege na stiku treh
biogeografskih regij ter izolacije je res nekaj posebnega, zanj je značilna velika pestrost
rastlinskih in živalskih vrst (Natek, Natek, 2006; Erhartič, 2009).
Država bi lahko še bolj izkoristila svoje naravne in kulturne danosti. Ob obali bi lahko tako
zgradili večje turistične komplekse in s tem spodbujali obmorski turizem. Zaradi izjemne
pestrosti rastlinskih in živalskih vrst bi lahko povečali število obiskov Sokotre, zaradi
eksotičnosti bi bil zanimiv tudi razvoj turizma v puščavi. Pomen imajo tudi številni
zgodovinski ostanki, pestra arhitektura ter številna mesta, ki so vključena na seznam
Unescove kulturne dediščine. Vse to bi lahko izkoristili za razvoj mestnega, kulturnega in
verskega turizma. Če želimo, da bi Jemen ohranil svoje današnje posebnosti, po katerih se
tako razlikuje od ostalih držav, bi bilo prav spodbujati alternativne turistične dejavnosti in
preprečevati razvoj množičnega turizma.
Cestni promet je zelo omejen. Od vseh 71.300 kilometrov cest je le 6.200 kilometrov
asfaltiranih. Ceste na severu države, na primer med Sado in Sano, Sano in Taizem ter Sano in
Hodaido so razmeroma v dobrem stanju, tiste na jugu države pa so slabše in bolj potrebne
popravil. Tudi javni prevoz je veliko bolj razvit na severu. Svetovna banka je leta 2005
odobrila projekt, s katerim nameravajo izboljšati kakovost okoli 300 kilometrov podeželskih
cest. Država ima v načrtu tudi izgradnjo avtoceste med Adenom in Amranom. Po njeni
izgradnji naj bi se čas potovanja od južne obale do meje s Saudovo Arabijo prepolovil
(Country profile: Yemen, 2008).
Slika 15: Ceste v Jemenskem višanju

Avtor: Iztok Gabrijelčič, 2009.
Najpomembnejše jemensko pristanišče je Aden. Pomembna so še v Mukalli, Hodaidi, Mokki,
Ras Isi in Ništunu (Natek, Natek, 2006). Pristanišče v Adenu letno sprejme več kot 2000 ladij,
s katerih in na katere letno pretovorijo približno 15 milijonov ton tovora (Erhartič, 2009).
Specializirano je za tankerje in kontejnerski promet (Country profile: Yemen, 2008).
Država nima železnic, je pa solidno razvit letalski promet. V Jemnu je petdeset letališč, od
tega so mednarodna v Sani, Adenu, Taizu in Hodaidi. Letališče v Hadibuju na Sokotri sicer ni
mednarodno, je pa kljub temu zelo pomembno za komunikacijo med otokom in celino.
Nacionalni prevoznik Yemenia je 51 odstotkov v lasti jemenske vlade, 49 odstotkov pa vlade
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Saudove Arabije. Zaradi vedno večjega števila prepeljanih potnikov vlagajo v zakup novih
letal, elektronske karte in rezervacije ter posodobitev letališč (Country profile: Yemen, 2008).
Država bo morala tudi v prihodnje vlagati v razvoj vseh vrst infrastrukture, saj je le-ta ključna
za uravnotežen regionalni razvoj Jemna in vsesplošni napredek države.
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6.

REGIONALNOGEOGRAFSKA ČLENITEV DRŽAVE

Na podlagi preučenih naravno- in družbenogeografskih značilnosti smo se odločili izdelati
regionalnogeografsko členitev države. Kot osnovni kriterij členitve smo izbrali oblikovanost
površja, saj smo mnenja, da ravno relief neposredno in posredno najbolj vpliva na vse ostale
naravno- in družbenogeografske značilnosti posameznih območij v državi. Opredeljene enote
so homogene tudi z vidika ostalih kriterijev oziroma na podlagi drugih fizičnogeografskih
značilnosti, ki neposredno in posredno vplivajo na značilnosti gospodarstva in poselitve.
Istočasno se izbrana območja med seboj tudi razlikujejo. Planote so na primer značilne za
enoti Jemensko višavje in vzhodne planote, med njimi pa vseeno prihaja do velikih razlik,
zahodne planote so na primer veliko bolj namočene od vzhodnih. Jemen smo tako razdelili na:
Jemensko višavje, priobalno ravnino, vzhodno polpuščavsko in puščavsko območje, vzhodne
planote, otoke in vadi Hadranaut. Za izločitev ravno tega vadija smo se odločili zaradi
njegove velikosti in ugodnih razmer v primerjavi s sosednjimi enotami, ki so prispevale k
veliki gostoti prebivalstva in gospodarskih dejavnosti na tem območju. Opisali in utemeljili
smo značilnosti in razvojne izzive posameznih regij ter izdelali sintezno karto.
Karta 11: Regionalnogeografska členitev Jemna

Avtor: Tjaša Gabrijelčič, 2010.
6.1.

JEMENSKO VIŠAVJE

Jemensko višavje je v pretežni meri sestavljeno iz predkambrijskih in paleozoiskih kamnin ter
terciarnih in kvartarnih vulkanskih kamnin (Erhartič, 2009). Leži na zahodu države in se
razteza vse od meje s Saudovo Arabijo na severu in do Adena na jugu. Kot že samo ime pove,
predstavlja ta enota najvišje predele Jemna. Tukaj leži tudi najvišji vrh države in celotnega
Arabskega polotoka, Jabal an Nabi Su'ayb, ki meri 3760 metrov (About Yemen, 2010).
Območje je prepleteno s številnimi prelomi, nekateri njegovi predeli pa so še danes vulkansko
aktivni. Letno prejme med 400 in 2000 mm padavin, njihova količina pa se zmanjšuje od
jugozahoda proti severovzhodu. Najbolj namočeni so južni deli gora in zahodna pobočja
(Podobnikar, 1996). Poletja so zmerna in vlažna zaradi vpliva monsunskih vetrov, s
povprečno temperaturo 21 ºC. Pozimi, ko pade izredno malo dežja, so značilne pozebe
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(Country profile: Yemen, 2008). Pomembne so večje zaloge podzemne vode pod površjem,
območje pa je prepleteno tudi s številnimi vadiji, ki se z vodo napolnijo le po obilnejših
padavinah. Zaradi visokih nadmorskih višin in velikih naklonov prevladujejo leptosoli in
regosoli (Repe, 2006). Ponekod je Jemensko višavje poraslo z gozdovi, ki pa so zaradi
oblikovanja kulturnih teras močno izkrčeni (National Geographic, 2010). Zaradi
najugodnejših razmer v celotni državi živi ravno na tem območju največje število prebivalcev.
Najgosteje so poseljene velike kotline, v katerih z izjemo Adena ležijo največja mesta države:
Sada, prestolnica Sana, Ibb in Taiz. V nekaterih kotlinah živi tudi več kot 1000 prebivalcev na
kvadratni kilometer (Erhartič, 2009). Območje je zelo pomembno za kmetijstvo. Zanj so
najugodnejši pogoji na širšem območju Ibba in Taiza, ki ga imenujemo tudi »zeleni Jemen«
(Gabrovec, 1991). Jemensko višavje je gosto prekrito s terasami in ima zato značilno
jemensko podobo. Pobočja so velikokrat kljub večjim naklonom terasirana do vrha slemen.
Kmetijske kulturne rastline se prilagajajo različnim nadmorskim višinam. Prevladuje gojenje
kata, različnih žitaric, stročnic, kave in grozdja. Poleg tega da velja za kmetijsko
najpomembnejše in najrodovitnejše območje v državi, je istočasno tudi najpomembnejše
območje vzreje goveda in ovc (FAO. Country pasture – Yemen, 2006). Prisotne so tudi druge
gospodarske panoge. Značilna je zelo razvita tradicionalna obrt, v Sani prevladujejo tobačna,
kemična, tekstilna in živilska industrija. Obrati tobačne in kemične industrije se nahajajo tudi
v Dhamaru, Ibbu in Taizu. V Taizu so prisotne tudi kovinska, tekstilna in živilska industrija,
slednjo najdemo tudi v Ibbu. V Amranu je pomembna cementarna (Erhartič, 2009). Čez
Jemensko višavje potekata najdaljši naftovod, ki povezuje Marib s pristaniščem Ras Iso na
obali Rdečega morja, ter plinovod med Sano in pristaniščem v Adenskem zalivu (US Energy
information …, 2010). Pomembna gospodarska panoga te enote je tudi turizem. Poleg
glavnega mesta Sane, ki velja za najpomembnejše turistično središče v državi, turisti
največkrat obiščejo še Taiz, nekdanje središče arabskega izobraževanja (Natek, Natek, 2006).
Zaradi velikega števila prebivalstva in različnih gospodarskih dejavnosti ni presenetljivo, da
je tudi prometno omrežje najbolj razvito prav v tem delu države. Najpomembnejše ceste se
stekajo v Sani in glavno mesto povezujejo s Sado in Saudovo Arabijo, Taizem, Adenom in
Hodaido. Letališče v Sani je izmed vseh štirih mednarodnih letališč v državi najpomembnejše
(Erhartič, 2009).
Slika 16: Jemensko višavje je prepleteno s kmetijskimi terasami

Avtor: Iztok Gabrijelčič, 2009.
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Kot v vseh ostalih predelih se tudi v Jemenskem višavju soočajo s številnimi problemi in
izzivi. Za razliko od ostalih območij so ti zaradi velike gostote prebivalstva in gospodarskih
dejavnosti ravno v Jemenskem višavju najizrazitejši. Kljub temu da prejme ravno ta enota
daleč največ padavin v primerjavi z ostalimi predeli v državi, je pomanjkanje vode tukaj
največje. Zaradi velikih potreb po vodi, ki je največ porabijo v kmetijstvu za namakanje
obdelovalnih površin, industriji in gospodinjstvih, prihaja do pretirane porabe vodnih virov.
Čeprav primanjkuje vode že za vse sedanje prebivalce, je v Jemenskem višavju, ki velja za
območje z najugodnejšimi pogoji za življenje in najrazvitejše območje v državi, značilno
preseljevanje prebivalstva tako iz same države kot iz tujine. Kmetijske kulturne rastline zaradi
večje donosnosti vedno bolj zamenjuje kat, katerega gojenje še bolj vpliva na pretirano rabo
vodnih virov v regiji. Država se bo morala spopasti tudi z vse večjo stopnjo brezposelnosti ter
vse večjo stopnjo revščine in lakote. Poiskati bo morala rešitev tudi za številne plemenske
spopade in teroristične akcije, zaradi katerih je regija neposredno in posredno najbolj
ogrožena. Kot možnosti za rešitev problemov bi izpostavili le nekatere razvojne možnosti
Jemenskega višavja. Gojenje državne droge kata bi lahko zamenjale druge kulturne rastline,
ki v času svoje rasti potrebujejo manjše količine vode. S tem bi nekoliko omejili pomanjkanje
vode in pretirano porabo vodnih virov, istočasno pa bi prebivalcem zagotovili večje količine
hrane ter s tem preprečili lakoto. Število prebivalcev bi lahko omejili le z ustrezno
prebivalstveno politiko (spodbujanje načrtovanja družine, na primer nagrade za družine, ki se
odločijo le za enega otroka), spodbujanjem izobraževanja in zaposlovanja deklet in žensk ter
izboljšanim gospodarskim razvojem pokrajine. Lahko bi bolje izkoristili že obstoječe
industrijske panoge ter več vlagali v razvoj ostalih vej gospodarstva. Pred tem bi bila seveda
potrebna izboljšava in nadgradnja cestne infrastrukture in električnega omrežja. Spodbujali bi
lahko tudi razvoj turizma. Zaradi tega bi morali dograditi in posodobiti turistično
infrastrukturo, povečati turistično oglaševanje, zaradi številnih ugrabitev turistov pa bolje
poskrbeti za njihovo varnost. Lahko bi bolje izkoristili vključenost Sane v Unescov seznam
svetovne dediščine in to da velja za arhitekturni biser, spodbujali pa bi obisk drugih krajev
Jemenskega višavja, na primer Taiza, Ibba, Sade ...
6.2.

PRIOBALNA RAVNINA

Tako v geološki zgradbi priobalne ravnine ob Rdečem morju kot geološki zgradbi priobalne
ravnine ob Adenskem zalivu prevladujejo recentne usedline. Gre za ravno ali delno nagnjeno
površje, ki sega do nadmorske višine nekaj 100 metrov (FAO. Yemen, 2010). Glede na
reliefne značilnosti bi priobalno ravnino lahko razdelili posebej na priobalno puščavsko
ravnino ob Rdečem morju in na priobalno ravnino ob Adenskem zalivu. Tista ob Rdečem
morju, ki jo lahko imenujemo tudi Tihama, je namreč veliko širša. Prav zaradi tega bi jo lahko
še naprej delili na obalno Tihamo, ki je v bistvu prava peščena puščava, in predgorsko
Tihamo, kjer so pogoji za poselitev in kmetijstvo ugodnejši. Za obalno Tihamo so značilne
visoke letne temperature (okoli 30 ºC) ter nizke količine padavin (le do 50 mm letno).
Podnebje je neprijetno tudi zaradi visoke relativne vlažnosti. Občasni vodotoki z Jemenskega
višavja praviloma ne dosežejo obale (Gabrovec, 1991). Prevladujejo leptosoli in regosoli ter
slanoljubno rastlinstvo (Repe, 2006). V tem delu je nekaj večjih pristaniških mest, na primer
Hodaida, Moka in Rai Isa, prevladujejo pa ribiška naselja. Prebivalstvo ima veliko negroidnih
potez, saj je tukaj prisoten velik delež afriških priseljencev (Gabrovec, 1991). Območje
obalne Tihame ni primerno za kmetijstvo, pomembno gospodarsko dejavnost v tem delu
predstavlja predvsem ribištvo, ker je Rdeče morje izredno bogato s številnimi vrstami rib in
morskih sadežev. V Hodaidi se nahajajo obrati lahke, tekstilne in živilske industrije. Lahka in
živilska industrija je značilna tudi za mesto Moka in območje tik ob meji s Saudovo Arabijo.
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Pomembno vlogo ima pristanišče Rai Isa, ki je z naftovodom povezano z Maribom (Erhartič,
2009). V predgorski Tihami na zahodnem robu Jemenskega višavja so pogoji za kmetijstvo
ugodnejši. Območje prejme že do 130 mm padavin letno, izjemnega pomena je podtalnica, ki
priteče iz višavja. Skupaj z vodo v vadijih omogočata celoletno namakanje obdelovalnih
površin (FAO. Yemen, 2010). Prav zaradi tega tudi ta del države velja za zelo pomembno
kmetijsko območje. Značilno je gojenje bombaža, datljevih palm, tobaka ter različnih vrst
sadja in zelenjave. Ostale gospodarske dejavnosti se v tem delu niso posebno razvile. V Bajilu
sta sicer prisotna obrat testilne industrije in cementarna, mesto Zabid pa je bolj kot zaradi
tekstilne industrije pomembno zaradi turizma. Včasih je namreč predstavljalo center
izobraževanja (Erhartič, 2009). Obalna ravnina ob Adenskem zalivu je v primerjavi s Tihamo
veliko ožja. Na vzhodu ob meji z Omanom se sicer nekoliko razširi, še vedno pa njena širina
ni primerljiva s širino obalne ravnine na zahodu države. Tudi kraji ob Adenskem zalivu letno
prejmejo le do 100 mm padavin, povprečna letna temperatura pa je tukaj nekoliko nižja kot v
krajih ob Rdečem morju (Country profile: Yemen, 2008). Zaradi tega tudi tukaj prihaja do
pomanjkanja vodnih virov. Pomemben vadi, ki doseže Adenski zaliv, je vadi Masila,
podaljšek vadija Hadramaut (Erhartič, 2009). Pojavlja se značilno priobalno puščavsko
rastlinstvo (National Geographic, 2010). Prebivalstvo je skoncentrirano v mestih Aden in
Mukala, drugod je gostota prebivalstva zelo nizka. Območje sicer ni kmetijsko zelo
pomembno, vendar tudi tukaj gojijo nekaj bombaža, sadja in zelenjave. Zelo pomembna
gospodarska panoga v tem predelu države je vsekakor ribištvo. Tudi vode Adenskega zaliva
so namreč zaradi monsunskih vetrov in sončnega sevanja zelo bogate z ribjimi vrstami. Ostale
gospodarske dejavnosti so skoncentrirane v Adenu, ki velja za gospodarsko središče Jemna.
Tu se nahajajo najpomembnejša rafinerija nafte v državi, cementarna, obrati lahke, tekstilne in
živilske industrije, značilno pa je tudi ladjedelništvo (Erhartič, 2009). Z mesti Ash Shahirom
in Bir Alijem sta povezana naftovoda, tudi plinovod Balhaf se konča v pristanišču ob
Adenskem zalivu (US Energy information …, 2010). Aden je hkrati najpomembnejše
pristanišče države. V njem letno pretovorijo približno 15 milijonov ton tovora (Erhartič,
2009). Država namerava med Adenom in Amranom zgraditi avtocesto, s katero bi prepolovili
čas potovanja od Adenskega zaliva do Saudove Arabije (Country profile: Yemen, 2008). V
Mukali najdemo obrate tekstilne in živilske industrije. Na priobalni ravnini ob Adenskem
zalivu se nahaja tudi najpomembnejše obmorsko turistično središče Bir Ali (Erhartič, 2009).
V mestih na priobalni ravnini bi morali še naprej vlagati v ribištvo, saj je to zelo pomembna
panoga za to območje Jemna. Še naprej bi bilo potrebno posodabljati in dograjevati ustrezno
ribiško infrastrukturo, kupovati nove ribiške ladje ter zagotoviti ustrezno šolanje bodočih
ribičev in delavcev v ribiški industriji. Prav tako bi lahko še naprej spodbujali kmetijstvo.
Namesto kata bi tudi v Tihami gojili druge kulturne rastline. Pretirano porabo vodnih virov bi
omejili z izboljšanjem in posodobitvijo starih namakalnih sistemov. Z izzivom pomanjkanja
vodnih virov bi se lahko soočili tako, da bi začeli pitno vodo pridobivati s pomočjo
razsoljevanja morske vode. Zaradi velike koncentracije prebivalstva le v nekaterih mestih ob
obali in v Jemenskem višavju bi lahko spodbujali nastanek novih krajev ob obali, saj so na
tem območju poleg Jemenskega višavja najprimernejši pogoji za življenje. Obenem bi s tem
zmanjšali številne posledice problemov, s katerimi se še posebej soočajo na območjih z veliko
gostoto prebivalstva in gospodarskih dejavnosti. Država bi morala spodbujati tudi ostale veje
gospodarstva. Lahko bi na primer vlagala v obmorski turizem. Edini pravi obmorski turistični
kompleks v Jemnu Bir Ali je za naše razmere še vedno zelo majhen in nerazvit.
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6.3.

VZHODNO POLPUŠČAVSKO IN PUŠČAVSKO OBMOČJE

Vzhodno polpuščavsko in puščavsko območje je v večini prekrito s terciarnimi in z
recentnimi usedlinami. Leži med 600 in 1300 metri nad morjem in zaradi lege v padavinski
senci letno prejme manj kot 100 mm padavin (Podobnikar, 1996; Erhartič, 2009). Letna
količina padavin je zelo nizka tudi zaradi lege v bližini severnega povratnika, kjer je značilno
stalno prisotno območje visokega zračnega pritiska. Na severovzhodu polpuščavsko območje
namreč prehaja v Veliko arabsko puščavo, ki velja za največje sklenjeno peščeno območje na
našem planetu (Podobnikar, 1996). Nekateri kraji na severu in vzhodu naj ne bi prejeli dežja
tudi do pet let ali več (Country profile: Yemen, 2008). Prevladujejo puščavske prsti oziroma
arenosoli, kalcijsoli, regosoli in gipsisoli (Repe, 2006). Rastlinstva skoraj ni, uspeva le ob
vadijih, po katerih priteče po nalivih voda iz višavja (Profile of Yemen, 2010). Tam se je
razvilo namakalno poljedelstvo, ki pa nima velikega pomena. V regiji živi izjemno malo
prebivalstva. To je skoncentrirano v mestih Marib, Šaba in Ataq (Erhartič, 2009). V tem
predelu ima Jemen tudi nekaj nafte ter rudnih bogastev in prav z njihovim odkrivanjem je
območje znova pritegnilo pozornost (Gabrovec, 1991). Največ nafte so odkrili predvsem v
okolici Mariba in Šabe. Iz obeh mest so do obale Rdečega morja oziroma Adenskega zaliva
zgradili naftovoda. Čez vzhodno polpuščavsko in puščavsko območje poteka tudi edini
plinovod v Jemnu. V Maribu se nahaja pomembna rafinerija nafte, Šaba pa je poznana po
rudnikih kamene soli (Erhartič, 2009). Mesti Marib in Šaba sta zaradi svojega zgodovinskega
razvoja tudi turistično pomembni. Marib je bil nekoč prestolnica sabejskega kraljestva. V
njem so zgradili pomemben namakalni sistem, tako imenovani Maribski jez, ki velja za eno
najpomembnejših stvaritev starodavne zgodovine. Od leta 1986 v kraju stoji nova
akumulacija, ki predstavlja največjo zajezitveno območje v državi (FAO. Yemen, 2010).
Pomembno vlogo v zgodovini je imela tudi Šaba, nekdanja prestolnica kraljestva Hadramaut
(Erhartič, 2009).
Zaradi pomanjkanja zadostne količine padavin ter omejenih količin vodnih virov na tem
območju je razvoj zelo omejen. Ena izmed možnosti nadaljnjega razvoja je na primer ta, da bi
država lahko bolje izkoristila zaloge nafte, zemeljskega plina in nekaterih rudnih bogastev.
Zavedati se moramo, da te niso tako velike in da se zato gospodarstvo države ne sme
naslanjati le nanje. Tudi v turizem bi lahko več vlagali. Tujim turistom bi pokazali pristno
puščavsko pokrajino. Večina jih namreč sanja o peščenih puščavah, ki pa v svetu niso tako
pogosto zastopane. Vseeno bi morali biti pozorni na to, da se turistična dejavnost ne bi preveč
razmahnila. Prebivalci polpuščavskega in puščavskega območja bi zaradi tega najverjetneje
spremenili tradicionalni način življenja ter navade in običaje, ki jih iz roda v rod prenašajo že
več tisočletij.
6.4.

VZHODNE PLANOTE

Vzhodne planote so v večini sestavljene iz terciarnih usedlin. V večini segajo do nadmorske
višine 1500 metrov, ponekod pa so višje od 2000 metrov (Erhartič, 2009). Značilno je vroče
in suho podnebje z manj kot 100 mm padavin letno. Na nekaterih predelih, ki so bolj
izpostavljeni monsunskim padavinam, je dežja nekoliko več. Padavinam večkrat sledijo
poplave (FAO. Yemen, 2010). Na porečja iz preteklosti spominjajo številne izsušene rečne
struge (Erhartič, 2009). Prevladujoče so naslednje prsti: kalcijsoli, regosoli, arenosoli in
gipsisoli (Repe, 2006). Značilno je savansko rastlinstvo (National Geographic, 2010). Zaradi
nezadostne količine vodnih virov živi tudi v vzhodnih planotah zelo malo Jemencev. Gostota
prebivalstva nikjer v regiji ne presega 25 prebivalcev na kvadratni kilometer, ponekod živi na
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kvadratnem kilometru le en človek. Omejeno je tudi kmetijstvo, večji pomen ima le
živinoreja. Kjer je možno namakanje, gojijo datljeve palme ter sadje in tobak. Čez vzhodne
planote poteka še tretji pomemben naftovod v državi, ki Masilo povezuje s pristaniščem Ash
Shahirov v Adenskem zalivu. Druge gospodarske panoge se tukaj niso razvile (Erhartič,
2009).
Pomanjkanje zadostnih količin padavin in vodnih virov sta omejitveni dejavnik razvoja
vzhodnih planot. Zaradi zelo nizkega števila prebivalstva, ki živi v tem predelu države, se
poleg kmetijstva, ki se zaradi že omenjenih omejitvenih dejavnikov ne more razviti, niso
razvile ostale gospodarske panoge. Zelo vprašljiv je tudi njihov razvoj v prihodnosti.
6.5.

VADI HADRAMAUT

Zaradi njegove velikosti in posebnih značilnosti, po katerih se loči od sosednjih regij, smo kot
posebno enoto države izpostavili vadi Hadramaut. Največjo suho dolino na Arabskem
polotoku, ki je dolga kar 450 kilometrov, sestavljajo peščenjak, apnenec in recentne usedline.
Območje prejme letno le do 100 mm padavin, za življenje pa so izjemno pomembne velike
zaloge podzemne vode, ki se tukaj nahaja blizu površja. Prav zaradi tega je za vadi Hadramaut
značilna velika gostota prebivalstva, ki na določenih predelih presega 1000 prebivalcev na
kvadratni kilometer. Največji mesti sta Tarim in Šibam. V Tarimu se je razvila živilska
industrija, saj je območje pomembno tudi za kmetijstvo. Zaradi možnosti namakanja
obdelovalnih površin gojijo datljeve palme, žitarice, sadje in zelenjavo (Erhartič, 2009).
Največji mesti vadija Hadramaut sta tudi turistično zelo pomembni. Tarim je med 17. in 19.
stoletjem veljal za pomembno versko in izobraževalno središče, Šibam pa je zaradi svojstvene
arhitekture (do devetnadstropne hiše iz opeke) vključen na seznam Unescove svetovne
dediščine. Imenujejo ga tudi »Mesto nebotičnikov« oziroma »Puščavski Manhattan« (Natek,
Natek, 2006).
Slika 17: Šibam – mesto nebotičnikov

Avtor: Iztok Gabrijelčič, 2009.
Jemen bi lahko še naprej spodbujal turistični potencial vadija. Tudi tukaj bi morali biti
pozorni na to, da se število obiskov turistov ne bi preveč razmahnilo. Zaradi izjemne kulturne
dediščine bi lahko vadi Hadramaut, predvsem širše območje Šibama, uredili kot zavarovano
območje. V Tarimu bi lahko zgradili še kakšno tovarno in s tem spodbudili razvoj drugih
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industrijskih panog. Zaradi zadostnih količin vodnih virov bi še naprej spodbujali kmetijstvo.
Paziti bi morali na omejitev rasti števila tukajšnjega prebivalstva in priseljencev.
6.6.

OTOKI

Državi Jemen pripada več kot 100 otokov. Največ jih leži v Rdečem morju, zelo pomembno
pa je tudi otočje Sokotra v Adenskem zalivu. Skoraj vsi otoki so vulkanskega nastanka, nekaj
pa je peščenih (Erhartič, 2009). Zaradi velikosti in številnih posebnosti se bomo skoncentrirali
predvsem na otočje Sokotra. Ne smemo pa pozabiti, da imajo otoki v Rdečem morju, na
primer Kamaran, Perim in Meyoun, zaradi svoje lege v ožini Bab el Mandeb izjemno
strateško funkcijo (Country profile of Yemen, 2009). Otočje Sokotra je v večini sestavljeno iz
terciarnih usedlin, v njegovi geološki podlagi pa najdemo tudi predkambrijske kamnine in
jurske usedline (Erhartič, 2009). Njen relief je zelo razgiban. Na vzhodu je gorovje, za
notranjost pa so značilne planote. Površje, predvsem na severu in jugu, prepletajo številni
vadiji (Socotra island, Yemen, 2010). Višji predeli prejmejo letno do 250 mm, nižji pa do 100
mm padavin. Prav na Sokotri so monsunske padavine najbolj izrazite (Erhartič, 2009).
Prevladujoče prsti so leptosoli in regosoli (Repe, 2006). Zaradi odmaknjenosti se je na Sokotri
razvilo posebno rastlinstvo in živalstvo. Na otočju naj bi uspevalo več kot 250 endemičnih
rastlinskih vrst ter živelo okrog 30 endemičnih živali zato je uvrščeno tudi na Unescov
seznam svetovne dediščine (National Geographic, 2010; Tristam, 2010). Na Sokotri živi
majhno število prebivalcev, njihova glavna gospodarska panoga pa je ribištvo. Ponekod gojijo
datljeve palme (Erhartič, 2009).
Gospodarske možnosti otočja vidimo predvsem v ribištvu. Čeprav predstavlja ta dejavnost že
sedaj glavne zaposlitvene možnosti prebivalcev, bi jo lahko razvijali tudi v prihodnje. Kljub
temu da je turizem na Sokotri že razvit, bi na otočju še naprej spodbujali tudi to gospodarsko
panogo. Država mora paziti le na to, da množični turizem ne bo ogrozil biotske pestrosti
Sokotre, po čemer je najbolj znana in nekaj posebnega. Zaradi tega predlagamo, da bi na
primer kot na Galapaških otokih obisk turistov na otočju omejili. Država se mora zavedati
pomena otočja in ga zaradi tega zavarovati.
Pri opisu in razlagi smo se osredotočili predvsem na Sokotro ne smemo pa pozabiti tudi na
številne otoke v Rdečem morju, ki bi lahko v prihodnosti izkoristili svojo strateško lego.
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7. IZSTOPAJOČI RAZVOJNI PROBLEMI JEMNA
Jemen se, kot vse ostale države v razvoju, sooča s številnimi razvojnimi problemi. Izmed vseh
smo izbrali pet takih, za katere menimo, da v državi predstavljajo res veliko skrb in da so
posebej značilni prav za Jemen. Tako smo izpostavili naslednje probleme: proizvodnja in
uživanje kata, pomanjkanje vode, revščina in lakota ter plemenski spopadi in terorizem. Vsi ti
se med seboj prepletajo ter vplivajo eden na drugega. Poskušali smo poiskati njihove
značilnosti, vzroke, posledice ter možne rešitve.
7.1.

PROIZVODNJA IN UŽIVANJE KATA

Rastlina kat (Catha Edulis) je počasi rastoč zimzeleni grm ali do šest metrov visoko drevo.
Uspeva v Vzhodni Afriki in na jugu Arabskega polotoka na nadmorski višini med 1500 in
2500 metri (Kačičnik, 2001). Njegovi sveži listi so gladki, temno rdeče do rjave barve in
oddajajo močan vonj. S časom postajajo rumeno zeleni in hrapavi. Veliki so med pet in deset
centimetrov, v širino pa merijo do 4 centimetre. Grm oziroma drevo ima majhne bele cvetove
ter podolgovat plod, ki vsebuje od enega do treh semen (Khat, 2010). Mlade veje se trgajo ali
žanjejo skozi vse leto (Kačičnik, 2001).
Kat izvira iz Etiopije. Od tam se je razširil v Kenijo, Malavi, Ugando, Tanzanijo, Kongo,
Zimbabve, Zambijo, Južnoafriško republiko ter na Arabski polotok. Navadno uspeva med
nasadi kave. To rastlino imenujejo tudi mira, abesinski oziroma etiopski čaj, afriški čaj ali
afriška solata (Khat, 2010).
Slika 18: Nasadi kata v Jemenskem višavju

Avtor: Iztok Gabrijelčič, 2009.
Kat je naravna droga, ki vsebuje dve psihoaktivni sestavini, močnejši katinon in šibkejši katin.
Katinon je strukturno in kemijsko podoben amfetaminu, ki povzroča trajno psihično
odvisnost. Prav zaradi tega je po mnenju Svetovne zdravstvene organizacije kat označen kot
droga, od katere si lahko zelo hitro odvisen (Al-Mugahed, 2010). Za mamilo uporabljajo liste
rastline. Za uživanje so najprimernejši tisti z vrha grma. Ker sestavina katinon hitro po
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nabiranju izgine, je najprimernejše uživanje svežih listov. Po 48 urah od nabiranja, ostane v
rastlini le katin, ki pa je veliko šibkejši in zato nima velikih učinkov (Khat, 2010).
Uživanje kata je v vseh drugih muslimanskih in zahodnih državah prepovedano, v Jemnu pa
so ga legalizirali (Erhartič, 2009). Za Jemence namreč kat ni droga, temveč medij za druženje
in način življenja (Kačičnik, 2001).
Liste uživajo tako, da jih žvečijo enako kot tobak. Kup listov potisnejo v kot ust in ga občasno
žvečijo tudi po nekaj ur. Zaradi rednega uživanja imajo Jemenci izbuljeno lice (Butters,
2009). Učinek stimulansa se začuti že po petnajstih minutah, do vrhunca pa pride po dveh
urah žvečenja. Ker kat spodbuja žejo, uživalci med žvečenjem veliko pijejo, največkrat vodo
in sladke osvežilne pijače, ki omilijo grenak okus soka iz listov. Ljudje brez zob liste kata
zdrobijo v lončku in ga uživajo kot gosti sok (Kačičnik, 2001).
Uživanje povzroča podobne učinke kot kokain, največkrat razdražljivost, prekomerno
govorjenje, halucinacije ter preprečuje zaspanost, lakoto, žejo in utrujenost. Vzbuja čustva
blaženosti, zbistri misli in povečuje človekovo energijo. Na začetku včasih prihaja do
vrtoglavice, utrujenosti in bolečin v želodcu. Občasno povzroča tudi depresijo, zaspanost in
globoko spanje. Redki postanejo zaradi žvečenja agresivni in preveč razburjeni. Delovanje
psihoaktivnih sestavin pospeši dihanje in bitje srca, krvni pritisk se poveča (Khat, 2010).
Droga naj bi vplivala tudi na prezgodnje porode, nahaja pa se tudi v materinem mleku. Ker
raziskav glede tega še niso opravili, ne vedo, kako vpliva na dojenčke (Al-Mugahed, 2010).
Uživanja droge povzroča tudi vse več raka na požiralniku, želodcu, jetrih, ledvicah in mehurju
(Burns, 1999; Ghanem, Zindani, Zindani, 2008). Zagovorniki kata uporabo podpirajo, saj naj
bi njegovo uživanje preprečevalo sladkorno bolezen, astmo ter bolezni prebavil. Nasprotniki
uživanje zavračajo zaradi uničevanja zdravja, zaviranja apetita in povzročanja nespečnosti
(Khat, 2010).
Liste navadno zapakirajo v plastične vrečke ali pa jih, da ne bi izgubili vlage in svežine,
zavijejo v velike bananine liste. Med prevozom jih večkrat poškropijo, saj so listi
najprimernejši, če so sveži in mokri. Prodajajo tudi suhe in zdrobljene liste ter tiste, ki so jih
zmleli v prah (Khat, 2010).
V Vzhodni Afriki, na Arabskem polotoku in Bližnjem vzhodu so uporabljali kat v verskih
obredih že v času antike. Tudi v Jemnu je bilo njegovo uživanje izjemno priljubljeno že pred
uporabo kave. Obstajali so številni trgi, na katerih so prodajali kat, ki je uspeval v višavju
(Khat, 2010). Sprva so liste kata za pripravo čaja največkrat uporabljali kmetje in pastirji. V
14. stoletju je uporaba kata postala pomembna med islamskimi svetniki - valiji. Ti so ga začeli
uporabljati kot stimulans pri molitvah in meditaciji. Kat je bil razglašen za hrano pobožnih, za
rajsko rožo in popolnoma legaliziran. Uporabljali so ga tudi v medicini in kot afrodiziak
(Kačičnik, 2001).
Kat je priljubljen v številnih državah Arabskega polotoka ter Afriškega roga, V Jemnu pa so
od njega popolnoma odvisni. Redno naj bi ga žvečilo kar 90 odstotkov vseh odraslih moških
ter 25 odstotkov vseh žensk. Tega ni težko ugotoviti, saj le redko srečaš človeka, ki zaradi
vsakodnevnega žvečenja velikih količin katovih listov nima izbuljenega lica (Butters, 2009).
Po nekaterih podatkih naj bi bilo zasvojencev še več, tako naj bi ga redno uživalo kar 50
odstotkov vseh žensk, bolj ali manj pogosto pa do 73 odstotkov vse ženske populacije. Od
droge naj bi bilo dnevno odvisnih tudi od 15 do 20 odstotkov otrok, mlajših od 12 let (AlMugahed, 2010). Pred nekaj leti so moški žvečili liste le dve uri dnevno, danes pa to nekateri
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počnejo tudi od sedem do osem ur na dan. V porastu je uživanje droge tudi med ženskami.
Večinoma naj bi ga žvečile le občasno in predvsem zaradi socializacije (Kirby, 2007).
Danes drogo v vedno večjih količinah izvažajo tudi v Združene države Amerike in Evropo,
predvsem Veliko Britanijo. Tam jo zaenkrat uživajo predvsem begunci iz afriških in arabskih
držav. Trenutno se še ne uvršča med ulične droge, pojavlja pa se resno vprašanje, ali se bo
uporaba kata močno razširila tudi po mestih evropskih in ameriških držav (Khat, 2010).
Veliko pridelka pretihotapijo v Saudovo Arabijo, kjer ga uživajo Jemenci, ki delajo v tej
državi (Kačičnik, 2001). Združene države Amerike so že omejile število prihodov Jemencev v
državo. Emigranti iz Jemna, ki želijo vstopiti državo, najmanj tri leta pred tem ne smejo
uživati kata (Evans, 2008).
Za številne Jemence kat predstavlja užitek kot na primer kava, alkohol ali tobak v zahodnih
državah. Ker zaradi islamske veroizpovedi ne smejo uživati alkoholnih pijač, so dobili novo
drogo, ki jih pomirja in osrečuje (Butters, 2009). Koran sicer strogo prepoveduje uživanje
kakršnih koli opojnih substanc, vendar je v Jemnu prevladalo mnenje, da uživanje kata uma
ne zamegli. Ravno nasprotno, kat naj bi zbistril misli in tako povečal sposobnost razumevanja
korana (Erhartič, 2009). Pravijo, da je kat alkohol muslimanov, kljub žvečenju lahko
obiskuješ verske obrede. Energija, pridobljena z uživanjem rastline, pomaga učencem in
študentom, da se lažje učijo in skoncentrirajo na svoje naloge. Premalo plačani delavci naj bi
z njegovo pomočjo lažje delali, saj ne čutijo potrebe po hrani. Deloval pa naj bi tudi proti
impotenci. Droga igra pomembno vlogo tudi pri ohranjanju miru med ljudmi. Zaradi nje se
namreč ne podajajo na ulice in ne sodelujejo v demonstracijah (Butters, 2009). Kot pozitivno
bi lahko označili tudi to, da je zaradi tako velike razširjenosti kata manjša zloraba ostalih
drog, na primer kokaina in heroina (Burns, 1999). Zaradi povečane pridelave se je zelo
zmanjšalo preseljevanje ljudi s podeželskih območij v mesta, manjša je tudi razlika v
premoženju med urbanim in ruralnim prebivalstvom (Kačičnik, 2001).
Slika 19: Žvečenje kata

Avtor: Iztok Gabrijelčič, 2009
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Značilni so popoldanski in večerni obredi, ki veljajo za temeljno obliko socializacije v državi.
Takrat se zbere skupina moških. Skupaj žvečijo kat ter se istočasno pogovarjajo in rešujejo
probleme. Mislijo, da so jih rešili, a se motijo. Problemi so se še povečali, saj v vsem času
žvečenja in uživanja niso naredili popolnoma ničesar. Tudi če so medtem sprejeli kakšno
odločitev, je najbrž slaba, saj so se zanjo odločili v času odmaknjenosti (Butters, 2009).
Nasprotniki uživanja kata poudarjajo, da droga uničuje Jemen. Vsak odvisnik namreč za
dnevno potrebno količino listov porabi okoli pet ameriških dolarjev (Butters, 2009). Cene se
sicer nekoliko razlikujejo glede na kakovost (Kačičnik, 2001). Ta vsota je zelo velika, če
vemo, da kar 45 odstotkov vseh ljudi v državi živi pod mejo revščine. Gospodinjstva naj bi za
uživanje kata porabila do 50 odstotkov vseh svojih prihodkov, večina družin porabi za kat
veliko več kot za hrano (Butters, 2009). Zaradi samo moških druženj je vloga ženk v družbi še
manjša, saj so iz nje izključene. Zaradi ločenega uživanja kata prihaja med moškimi in
ženskami do poslabšanja medsebojnih odnosov in posledično razpada družin (Al-Mugahed,
2010). Odvisnikov ne motijo neuspehi vlade, ob uživanju droge namreč pozabijo na vse
probleme. Nikomur se ne zdi nič nenavadnega, da so vladne in uradniške pisarne tudi ob
dopoldnevih med tednom skoraj brez uradnikov in večinoma prazne (Butters, 2009). Ker
uživanje povzroča nespečnost in odvisniki zvečer ne morejo dovolj zgodaj zaspati, posledično
zjutraj težje in kasneje vstanejo, zamudijo v službo, kjer imajo slabo storilnost. Tudi v času
popoldanskega žvečenja bi lahko marsikaj naredili (Al-Mugahed, 2010). Namesto da bi delali
osem ur dnevno, veliko zaposlenih svoja delovna mesta zapusti že ob dvanajstih, saj se jim
mudi po čim bolj sveže liste na tržnico (Burns, 1999). Problem predstavlja tudi vpletenost
večine državnih voditeljev v proizvodnjo kata. Nekateri pa vidijo težavo tudi v tem, da so
prebivalci Jemna zaradi uživanja te droge počasni in nepripravljeni na spremembe, do katerih
bi moralo priti čim prej (Butters, 2009). Pridelava kata še bolj uničuje že tako krhko
kmetijstvo. Kmetje kmetijske kulturne rastline, kot so sadna drevesa ter kavovci, raje
zamenjujejo z veliko bolj donosnejšim katom. Kat je namreč razmeroma nezahtevna kulturna
rastlina in se lahko v nasprotju s kavo in žiti žanje vse leto (Kačičnik, 2001). Površina
obdelovalne zemlje, na kateri raste, se je z 8000 hektarov leta 1970 povečala na 103.000
hektare leta 2000 in še vedno raste; z veliko verjetnostjo pa lahko trdimo, da so te površine še
veliko večje (Al-Mugahed, 2010; Ghanem, Zindani, Zindani, 2008). Kat naj bi namreč danes
gojili na kar 80 odstotkov vseh obdelovalnih površin. Namesto da bi na njih proizvajali hrano,
raje gojijo rastline, iz katerih proizvajajo drogo, ter večino hrane uvažajo (Evans, 2008).
Uživanje kata ima tudi velike ekološke posledice, saj vsak dan na tla ali v naravo odvržejo več
milijonov plastičnih vrečk in folij, v katere je bila zavita potrebna dnevna količina (Kačičnik,
2001). Čas, ki ga posvečajo žvečenju kata, bi lahko uživalci izkoristili mnogo bolje in
produktivneje. Lahko bi ga zapolnili z branjem, učenjem, športnimi in drugimi prostočasnimi
dejavnostmi ali ga preživeli s svojo družino (Ghanem, Zindani, Zindani, 2008). Doma ali v
službi bi bili lahko v tistem času veliko bolj učinkoviti in delovni.
Največji problem, povezan s katom, je vsekakor pretirana poraba vode zaradi njegovega
gojenja. Zimzeleni grmi oziroma manjša drevesa uspevajo v Jemenskem višavju. Tam
pokrivajo skoraj vse obdelovalne površine, ki se namakajo. V nasprotju s kavo, prvo kulturno
rastlino, ki so jo v Jemnu načrtno gojili, je kat veliko produktivnejši in hitreje zraste. Poleg
tega prinaša zanesljivejši in višji dohodek kot gojenje zelenjave (Butters, 2009). Prav zaradi
tega porašča skoraj vse obdelovalne površine, vsako leto pa se površina polj, na katerih raste,
poveča za deset do petnajst odstotkov. Problem se pojavi, ker za svojo rast potrebuje velike
količine vode, ki pa jo v Jemnu zelo primanjkuje. Za pridelavo kata naj bi namreč porabili kar
med 30 in 40 odstotkov vseh razpoložljivih vodnih virov, največ iz podtalnice. Katova polja
navadno namakajo dvakrat mesečno. Izjemno bliskovito povečanje gojenja kata in posledično
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velike porabe vode je znižalo gladino podtalnice do te mere, da ni več zmožna obnavljanja.
Problem bi lahko rešili z uporabo razsoljene vode z obalnih predelov, vendar sta njeno
pridobivanje in transport do obdelovalnih površin za tako revno državo veliko predraga.
Jemen se sooča z izredno veliko nevarnostjo, da bo kot prva svetovna država ostal brez vode.
Hude suše zaradi pridelave kata utegnejo zelo vplivati na razmere v najbolj krhki državi na
Arabskem polotoku. Lahko bodo povzročile selitve prebivalstva, povečale število
separatističnih teženj na jugu države in vpadov somalijskih piratov ter okrepile organizacijo
Al Kaida na severu Jemna. Če bi kat nehali gojiti, bi se količina razpoložljive vode za
gospodinjstva povečala kar za dvakrat. Kljub temu bi to pomenilo le počasnejši nastop krize
zaradi vode. Strokovnjaki namreč ocenjujejo, da bi za uspešno rešitev problema v Jemnu
lahko porabili le toliko vode, kot se je sproti obnavlja z deževnico. Če bi želeli to uresničiti, bi
morali vso hrano, ki jo potrebujejo, uvoziti (Butters, 2009).
Za tako izjemno priljubljenost kata in vse večjo pokritost obdelovalnih površin s to kulturno
rastlino ne smemo kriviti kmetov. Ker imajo od njegove pridelave tudi do dvajsetkrat več
denarja kot od gojenja zelenjave, ga seveda raje pridelujejo. Tudi uživalce bi lahko razumeli,
če se zavedamo, da je Jemen izredno revna država in marsikomu nekaj ur užitka dnevno, ko
odmislijo vse težave in skrbi, pomeni edino razvedrilo v življenju (Kirbly, 2007).
Večina se zaveda, da je glede tega problema potrebno nekaj čim prej spremeniti. Čeprav se je
predsednik države Saleh udeležil številnih pogovorov o nevarnosti kata in na njih odsvetoval
njegovo uporabo, z zakonom uživanja še vedno ni prepovedal (Al-Mugahed, 2010). Tudi on
sam je namreč včasih užival kat, vendar naj bi s tem nehal. Sedaj poskuša v enako dejanje
prepričati številne sodelavce, a mu to ne uspeva najbolj (Evans, 2008). Odprava uživanja kata
se zdi za kateregakoli voditelja pretrd oreh. Vsi se zavedajo, da uživanje kata v Jemnu ni
samo potreba, ampak tudi način življenja. Po njegovi prepovedi bi morali poskrbeti za večino
revnega prebivalstva, ki živi od te rastline (Kačičnik, 2001). Nasprotniki uživanja kata so
mnenja, da njegova prepoved ne bo uspešna. Strinjajo se, da bi bilo potrebno uživanje v prvi
vrsti le omejiti, nato pa počasi prepovedati. Bojijo se namreč, da bi ob prepovedi kat
zamenjala druga, lahko še močnejša droga, na primer opij in heroin. Odraslim uživalcem naj
bi tako omejili dnevno žvečenje na določene popoldanske ure, otrokom, mlajšim od 17 let, pa
bi morali ga morali vsekakor prepovedati (Al-Mugahed, 2010). Jemenska vlada bi morala
podpirati kmete, ki še vedno pridelujejo različne vrste zelenjave, sadja, žitaric in kavo.
Zagotavljati bi jim morala subvencije in vsa potrebna sredstva po nižjih cenah. Pridelovalci
kata bi morali za gojenje te rastline plačevati razne davke. Vse to bi jih mogoče začelo
odvračati od pridelovanja droge, morda bi se spet začeli ukvarjati s pridelavo ostalih
kmetijskih rastlin (Ghanem, Zindani, Zindani, 2008).
7.2.

POMANJKANJE VODE

Jemenci so že nekdaj znali dobro izkoristiti svoje majhne vodne zaloge. Kljub velikemu
številu prebivalstva so s pomočjo kulturnih teras, številnih jezov, vodnjakov in premišljenega
upravljanja uspeli vsem zagotoviti zadostno količino vode in hrane ter razviti kmetijski sektor
(Ward, 2001).
Sedaj je precej drugače. Zaloge talne vode se ekstremno hitro znižujejo, vse več ljudi nima
dostopa do pitne vode. Problemi so še posebej izraziti v večjih mestih. Njihov glavni vzrok je
pomanjkanje zadostne količine padavin ter omejena količina vodnih virov v državi (Kenyon,
2009). V državi naj bi imeli okrog 2.500 milijonov m3 razpoložljivih količin vodnih virov, od
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tega 1.000 milijonov m3 iz površinskih voda in 1.500 milijonov m3 iz talne vode. V zadnjih
letih je letno porabijo približno 3.200 milijonov m3, torej 700 milijonov m3 ali 30 odstotkov
več od letnih obnovljivih količin (Rapid urbanisation …, 2009). Po drugih podatkih naj bi bila
poraba vode glede na količino razpoložljivih vodnih virov še veliko večja. Porabili naj bi
namreč za 61 odstotkov več vode od letnih obnovljivih količin (FAO. Yemen, 2010).
Pretirano se uporabljajo tako površinski vodni viri kot talna voda, ki se zaradi tega ne more
več obnavljati. Dostop do vode naj bi imelo le okoli 40 odstotkov celotnega prebivalstva
države. Zgradili so okoli 45.000 zasebnih jezov in približno 200 vodnjakov (Ward, 2001).
Poraba vode je vedno večja zaradi hitre rasti števila prebivalcev (med letoma 1975 in 2005 se
je skoraj potrojilo), večje porabe vode na prebivalca in razvijanja kmetijstva. Državni zakoni
še vedno raje spodbujajo pretirano kot pa skrbno in učinkovito rabo vodnih virov ter njihovo
trajnostno upravljanje (Ward, 2001; Hill, 2009). V sedemdesetih letih 20. stoletja je prišlo v
državi do številnih družbenih in gospodarskih sprememb, ki so vplivale tudi na pretirano
uporabo vodnih virov. Odvijale so se tako hitro, da jim država ni uspela slediti. Raba vodnih
virov je presegla zmožnost obnavljanja zaradi potrojitve števila prebivalstva, posledično vse
večje kmetijske proizvodnje in industrializacije. Kmetijstvo se je zaradi razvoja oddaljilo od
praks tradicionalnega kmetovanja. Cene talne vode so bile izjemno nizke, veliko so vlagali v
namakalne sisteme (Ward, 2001). Površina namakanih zemljišč se je med letoma 1970 in
2004 povečala za več kot desetkrat (Lichtenthaeler, 2010). Kmetijstvo danes še vedno porabi
90 odstotkov vse razpoložljive vode v državi (Water shortages …, 2006). Do povečane
uporabe razpoložljive vode je prišlo tudi zaradi državnega spodbujanja gojenja kata, ki za
svojo rast porabi velike količine vode. Obdelovalne površine, ki jih porašča, se še vedno
širijo, saj je to najbolj donosna kulturna rastlina, ki uspeva v državi (Ward, 2001). Z gojenjem
kata je povezanih tudi veliko število vplivnih veljakov. Zaradi velikih dobičkov, ki jih
pridelovanje droge prinaša, nočejo, da bi se na tem področju karkoli spremenilo (Water
shortages …, 2006). Verjetno pa bi tudi gojenje katere druge kulturne rastline v tako velikih
količinah pripeljalo do tako velike porabe vode (Hill, 2009). Zaradi nizkih cen vode se kmetje
niso ozirali na količino njene porabe, ki se je iz leta v leto večala (Ward, 2001). Zgradili so
veliko, predvsem nezakonitih, vodnjakov, iz katerih so črpali ogromne količine vode
(Kenyon, 2009). Problem je posredno povečala tudi islamska veroizpoved, ki trdi, da je voda
darilo od boga in zato ne more biti v lasti države ali posameznika. Za razliko od vode je
zemljišče lahko v lasti. Prav zaradi tega veliko ljudi na svojih posestvih koplje številne
vodnjake in iz njih črpa toliko vode, kot je potrebujejo (Lichtenthaeler, 2010). Eden od
vzrokov pomanjkanja vode pa so tudi podnebne spremembe. Zaradi segrevanja ozračja
površje države prejema iz leta v leto manj padavin. Te poleg tega padejo namesto med
marcem in majem ter med julijem in septembrom v kasnejših mesecih (Al-Omari, 2008).
Poleg pomanjkanja vode prihaja tudi do opuščanja kulturnih teras, krčenja gozdov in drugega
naravnega rastlinstva, kar posledično vodi v vse večjo erozijo prsti ter povečanje tveganja
poplav (Ward, 2001).
Z enakimi problemi se soočajo tudi v ostalih državah na Bližnjem vzhodu, vseeno pa niso
nikjer tako veliki kot v Jemnu. Nobena izmed ostalih prestolnic v naslednjem desetletju ne bo
ostala brez vode, Sani pa napovedujejo ravno to (Ward, 2001). V Omanu je na primer
varovanje vodnih zalog prednostna naloga. Vsak nov vodnjak lahko zgradijo le z dovoljenjem
sultana (Yemen's water …, 2010).
Zaradi velikega pomanjkanja vode se mestno prebivalstvo oskrbuje z vodo z bližnjih
podeželskih območij. Med ruralnim in mestnim prebivalstvom prihaja do boja za vodo. Če jo
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bodo želeli imeti, jo bodo morali biti pripravljeni iskati v vedno bolj odmaknjenih krajih in
vedno večjih globinah (Ward, 2001).
Z najhujšim pomanjkanjem vode se soočajo na območjih Jemenskega višavja, vzhodnih
planot in obalnih ravnin, prav tam, kjer je gostota prebivalstva in gospodarstva največja
(Ward, 2001). Problem je najizrazitejši v Sanski kotlini, Amranu, Taizu in Sadi (Al-Omari,
2008).
V Amranu se je gladina talne vode v zadnjih dvajsetih letih spustila za več kot 60 metrov, od
tega v petih letih za 30 metrov (Ward, 2001). Med letoma 1991 in 2005 se je število
vodnjakov v okolici povečalo za več kot 120 odstotkov (Lichtenthaeler, 2010). S podobnimi
problemi se sooča tudi Taiz. Mestni organi so se zaradi pomanjkanja vode dogovarjali z
bližnjim podeželskim območjem Habid. Po desetih letih jim je uspelo doseči, da bodo iz
omenjenega območja v zameno za vlaganja v vaški vodni sistem, šole in centre za ženske
lahko pridobivali vodo (Ward, 2001).
Slika 20: Prebivalci Sane odhajajo po vodo

Vir: Yemen's water …, 2010
Čeprav se problem pomanjkanja vode pojavlja povsod po državi, je najizrazitejši v njenem
glavnem mestu. Znanstveniki predvidevajo, da bo prav Sana prva svetovna prestolnica, ki ji
bo zmanjkalo vode. Po tem pa Jemen ne želi sloveti (Rapid urbanisation …, 2009).
Napovedujejo, da bi lahko do tega prišlo že med letoma 2015 in 2017 (Water woes …, 2010).
V mestu je leta 1975 živelo približno 135.000 ljudi, danes pa ima že več kot dva milijona
prebivalcev. Število naj bi se še vedno povečevalo za sedem do osem odstotkov letno. Širjenje
mesta, hitro naraščanje števila prebivalcev, nenaden napredek v gospodarstvu in vse več
investicij vplivajo na vedno večjo revščino, razširjenost bolezni, pomanjkanje najosnovnejših
življenjskih potrebščin, predvsem vode. V mestu se že sedaj soočajo s problemom resnega
pomanjkanja razpoložljive vode. Vsako letno se raven podtalnice zniža za šest metrov. Iz
dneva v dan kopljejo še globlje v vodonosnike. Po večini države segajo do globine okoli 200
metrov pod površjem, v Sanski kotlini pa so že med 600 in 1200 metri pod zemljo (Rapid
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urbanisation …, 2009). Nekateri niso več uporabni, saj je nivo vode prenizek (Yemen's water
…, 2010). Že v devetdesetih letih prejšnjega stoletja so za več kot 400 odstotkov presegli
sposobnost obnavljanja vode (Ward, 2001). Prav zaradi tega prihaja do nižjih vodostajev,
slabše kakovosti vode ter njenega zaslanjevanja (Rapid urbanisation …, 2009). Črpalke, ki so
včasih ves dan črpale vodo, danes že po dveh urah ustavijo, saj vode zmanjka (Murdock,
2010a). Veliko prebivalcev glavnega mesta že kupuje vodo iz okolice. Le 15 do 25 odstotkov
Sancev namreč dobiva vodo iz mestnega vodovoda, ki je nujno potreben obnove. Ostali jo
kupujejo od posameznih prodajalcev, ki postopajo po ulicah mesta in prodajajo vodo iz
privatnih jezov (Rapid urbanisation …, 2009). Ponekod vode sploh ne dobijo, včasih jo dobijo
vsaka dva dni, včasih morajo čakati nanjo ves teden ali celo do 20 dni (Yemen's water …,
2010; Water woes …, 2010). Dostava osnovnih količin vode stane okoli pet ameriških
dolarjev, če jo pripeljejo od dlje, pa nekoliko več (Kenyon, 2009). V nekaterih okrožjih je
cena veliko višja in že dosega cene vode v evropskih prestolnicah (Water woes …, 2010).
Zaradi pomanjkanja vode bo prišlo do številnih raznovrstnih posledic. Če ne bodo zagotovili
zadostnih količin življenjsko najpomembnejše sestavine, obstaja velika verjetnost, da bo
mesto Sana postalo »mesto duhov«. Zaradi pomanjkanja vode bo prebivalstvo prestolnico
predvidoma zapustilo in se preselilo drugam, v ostale arabske države, Evropo ali Severno
Ameriko (Rapid urbanisation …, 2009; Yemen's water …, 2010). Jemenci so se že v
preteklosti preseljevali prav zaradi pomanjkanja vode ob porušitvi starega jezu v Maribu (AlOmari, 2008). Selili se bodo najverjetneje tudi iz ostalih mest in območij, v katerih se bo
pojavljal problem pomanjkanja vodnih virov. Zaradi pretiranega izkoriščanja vodnih virov ter
pomanjkanja vode se utegnejo vneti spori med plemenskimi zvezami. Ljudje bodo bolj
dovzetni za spopade, zato bi se lahko povečala tudi moč Al Kaide in število njenih napadov
(Yemen's water …, 2010). Do vojn ne bo več prihajalo zaradi nafte, ampak zaradi osnovne
življenjske sestavine, vode (Al-Omari, 2008). Avgusta 2009 je bil tako v Adenu v času
protestov zaradi pomanjkanja vode en človek ubit, štirje pa so bili ranjeni (Lyon, 2009).
Prebivalci podeželskih območij utegnejo postati še revnejši. Že danes marsikje pogosto
uporabljajo in pijejo onesnaženo vodo iz cistern, iz katerih pijejo tudi živali (Hill, 2009).
Namesto da bi se otroci izobraževali, čas porabijo za hojo do več ur oddaljenih izvirov vode
(Murdock, 2010a). Zaradi opuščanja kmetijstva, ki porabi ogromne količine razpoložljivih
vodnih virov, bo veliko ljudi ostalo brezposelnih. Zavedati se moramo, da sektor danes
zaposluje kar okoli polovico vse delovne sile v državi (Water shortages …, 2006).
Brezposelneži se bodo v upanju na novo službo preselili v mesta. Revščina bo predvidoma
povečala tudi nasilje (Murdock, 2010a).
Vlada se ukvarja s problemom in zanj išče rešitve že od devetdesetih let prejšnjega stoletja. Z
denarno pomočjo ter s številnimi strokovnjaki ji pomagajo tudi mednarodne organizacije, na
primer Svetovna banka in Arabski sklad ter številne države, kot so Nemčija, Velika Britanija,
Združene države Amerike in Nizozemska (Withouth changes …, 2009; Murdock, 2010a). Ob
koncu leta 2010 načrtujejo vsedržavno razpravo, na kateri bi se vsi najpomembnejši in
najvplivnejši ljudje v državi posvetovali glede možnih čimprejšnjih rešitev trenutno
največjega problema v državi (Lichtenthaeler, 2010). Ena izmed rešitev je ta, da bi
gospodarstvo države iz dejavnosti, ki temeljijo na vodi, preusmerili na druge panoge. To bo
vsekakor trd oreh, saj se moramo zavedati, da kar polovica vseh Jemencev dela v kmetijstvu,
(Rapid urbanisation …, 2009). Ustrezno kvalificirane delovne sile je premalo, država pa je še
vedno slabo gospodarsko razvita. Nameravajo zgraditi številne nove jezove in akumulacijska
jezera, v katerih bi zbirali deževnico. Za to so potrebna vlaganja velikih količin denarja, ki pa
jih Jemen nima. Zaradi velikih izgub bi bila potrebna izboljšanje in obnova namakalnih
sistemov (Rapid urbanisation …, 2009). Po državi bi lahko iskali tudi nove zaloge talne vode
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(Al-Asbahi, 2005). Možna rešitev bi lahko bila uvažanje kata. V Vzhodni Afriki je namreč
njegovo pridelovanje cenejše. V Jemnu bi tako nasade kata lahko zamenjali z drugimi
kulturnimi rastlinami, katerih gojenje bi spodbujali z raznimi subvencijami kmetom (AlDubai, 2008; Yemen's water …, 2010). Začeti bi morali iskati alternativne vodne vire, na
primer z razsoljevanjem vode in destilacijo (Hizam, 2006). Razsoljevanje morske vode je
primerno le v priobalni ravnini. Za območja v notranjosti države predstavljajo visoke cene
transporta vode prevelik zalogaj za revno državo (Without changes …, 2009). Lahko bi
izvedli različne projekte oskrbe prebivalstva z vodo. Oktobra 2009 so na primer s pomočjo
Unicefa in drugih donatorjev začeli s projektom oskrbe prebivalstva v provinci Hajjah na
severozahodu države. Sedaj naj bi s 26 tankerji, štirimi rezervoarji in mrežo cevi oskrbovali
okoli 30.000 prebivalcev, ki živijo v dveh taboriščih. To število nameravajo v prihodnje
povečati še za polovico. Vodo črpajo iz dveh arteških vodnjakov, ki sta od taborišč oddaljena
40 kilometrov. Poleg oskrbe z vodo ljudi poučujejo tudi o primernejši higieni. Od začetka
projekta se je tako število bolezni, ki so povezane s pomanjkanjem vodo in slabo higieno, zelo
zmanjšalo (Water project …, 2010). Zaradi prevelikega kopičenja števila prebivalstva in
industrijskih obratov v glavnem mestu, kjer je problem še posebej izrazit, bi morali začeti s
decentralizacijo. Ljudi bi z ustanavljanjem novih podjetij in posledično novimi delovnimi
mesti privabljali v ostala mesta, kjer do velikega pomanjkanja vode še ne prihaja. V Sani ne bi
smeli začeti z nobenim novim vodnim projektom. Te bi morali prenesti na obalno ravnico in
tam razvijati razsoljevanje morske vode (Al-Dubai, 2008). Vsekakor pa bi morali ljudje z
vodo najprej veliko bolj skrbno ravnati. Vlada bi morala spodbujati ozaveščenost javnosti,
ljudi bi morali seznaniti s posledicami izčrpanja vodnih virov (Al-Omari, 2008). Začeli so
dvigati v preteklosti izjemno nizke cene talne vode, ki so se v zadnjih petih letih že povečale
za polovico (Pargman, 2010). Ukinili so številna ugodna posojila ter povečali njihove
obrestne mere (Ward, 2001). Spodbujati bi morali tradicionalno kmetijstvo, kapljično
namakanje ter namakanje z deževnico in poplavno vodo (Al-Omari, 2008; Kenyon, 2009).
Vlada poskuša preprečevati gradnjo novih vodnjakov, a je še posebej v območjih, ki so
oddaljena od mest, neuspešna. Zaradi medplemenskih spopadov in nemirov med prebivalci si
inženirji in hidrologi ne upajo obiskati številnih ogroženih območij v državi (Pargman, 2010).
7.3.

REVŠČINA IN LAKOTA

Jemen je v času obstoja Arabie Felix veljal za srečno deželo, katere bogastvo je temeljilo na
trgovini z dišavami. Tudi v 16. in 17. stoletju je njegovo gospodarstvo cvetelo, tokrat zaradi
pridelovanja in izvažanja kave. Država je zatem utonila v pozabo. Danes se jo večinoma
omenja le še zaradi izjemne revščine, lakote, terorističnih napadov in spopadov med plemeni.
Jemen je ena izmed najbolj revnih držav na Zemlji ter najrevnejša arabska država. Do leta
2015 ne bodo uspeli doseči večine zadanih razvojnih ciljev tisočletja (World bank work …,
2009). Ti so: prepolovitev števila ljudi, ki imajo za preživetje manj kot dolar na dan,
prepolovitev števila ljudi, ki trpijo za lakoto, zagotovitev osnovnošolske izobrazbe za vse
otroke, odprava neenakosti med spoloma pri zagotavljanju osnovnega in srednjega šolstva,
zmanjšanje umrljivosti otrok, mlajših od pet let, za dve tretjini, zmanjšanje umrljivosti
porodnic za tri četrtine, zaustavitev širjenja in zmanjševanje števila okuženih s HIV/AIDS in
drugimi boleznimi, ustavitev izgubljanja okoljskih virov, izboljšanje razmer prebivalcev
barakarskih naselij, vključevanje načel trajnostnega razvoja in politike v programe na ravni
držav, razvoj nediskriminatornega trgovinskega in finančnega sistema … (Vlada Republike
Slovenije …, 2010).
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V Jemnu imajo že od nekdaj omejene količine naravnih virov. Prevladujejo puščavska
območja, kjer je vodnih virov zelo malo. Voda vpliva na možnosti kmetovanja in tudi v
ostalih predelih države je ni na pretek. Njena količina se v zadnjem času še posebej hitro
zmanjšuje zaradi skokovite rasti prebivalstva ter njene vse večje porabe na prebivalca. Zaradi
pomanjkanja vode ter vse večjega gojenja kata mora država uvažati kar 90 odstotkov vse
hrane (Lyon, 2009). Prebivalstvo države se je od leta 1975 več kot podvojilo, predvidevajo,
da bo leta 2030 preseglo 40 milijonov (Meyer, 2010). Poleg omejenih naravnih virov so
državo v zadnjih letih prizadele številne naravne nesreče, in sicer poplave, suše, potresi,
peščeni viharji, roji kobilic …. Te so prizadele domove in življenja več tisoč družin. V
provinci Sada že več kot pet let prihaja do spopadov med plemeni, ki so do sedaj prizadeli čez
100.000 ljudi. V notranjosti se povečuje število ekstremističnih akcij teroristične skupine Al
Kaide, saj je revno in mlado prebivalstvo za takšna dejanja bolj dovzetno, v Adenskem zalivu
pa je vse več somalijskih piratskih združb, ki ogrožajo jemenske ribiče (World food
programme …, 2010). Gospodarstvo je preveč odvisno od nafte in z njo povezanih dejavnosti.
V zadnjem času lahko beležimo padec cen naftnih derivatov (na primer 75 odstotkov med
začetkom leta 2008 in začetkom leta 2009). To vpliva na zmanjšanje javnih izdatkov ter
posledično upočasnjen gospodarski razvoj (World bank work …, 2009).
Jemen je po podatkih Poročila o človekovem razvoju leta 2009 zasedal 140. mesto od 182
držav, za katere obstajajo podatki. Indeks človekovega razvoja države (Human development
index), ki je izračunan na podlagi treh dimenzij človekovega razvoja, te so dolgo in zdravo
življenje (merjeno s pričakovano življenjsko dobo), izobraževanje (stopnja pismenosti
odraslih oseb, delež vpisa v šole) in dostojni življenjski standard (kupna moč, dohodek), se je
med letoma 1995 in 2007 povečal s 0,486 na 0,575 (Human development report 2009, 2010).
Na podlagi deleža ljudi, ki ne dočakajo dolgega življenja (ne dopolnijo starosti 40 let), nimajo
dostojnega življenjskega standarda (delež ljudi, ki nimajo stalnega dostopa do vodnih virov,
podhranjenost otrok) in dostopa do izobrazbe (stopnja nepismenosti med odraslimi), so
določili tudi indeks človekove revščine (Human poverty index). Glede na izračune spada
Jemen na 111. mesto od 135 držav, za katere je bil indeks izračunan (Human development
report 2009, 2010).
Slika 21: Skoraj polovica državljanov živi v revščini

Vir: Evans, 2010.
Delež revnih se sicer iz leta v leto nekoliko zmanjšuje, leta 1998 je na primer znašal nekaj čez
40 odstotkov, leta 2010 pa naj bi bilo revnega 34,8 odstotkov prebivalstva države (FAO/WFP
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Crop and food …, 2009; Poverty, lack of …, 2009). Pod mejo absolutne revščine (manj kot en
ameriški dolar dnevno) naj bi živelo 15,7 odstotkov, pod mejo zmerne revščine (med enim in
dvema ameriškima dolarjema na dan) pa 45,2 odstotkov Jemencev (Poverty, lack of …,
2009). Kar tretjina vseh revnih državljanov živi v provincah Hajjah, Taiz in Hodaida. Najbolj
ekstremne razmere pa naj bi bile v podeželskih območjih Amrana, Šabe in Al-Bayde
(FAO/WFP Crop and food …, 2009).
S poročilom, ki ga je jemenska vlada pripravila s pomočjo Svetovne banke in Programa
Združenih narodov za razvoj, so želeli ugotoviti rast revščine v raziskovalnem obdobju,
oceniti vlogo preteklih reform na spreminjanje revščine, poiskati boljše načine za
preprečevanje revščine, še posebej med najbolj ranljivimi skupinami prebivalstva, in oceniti
sistem za spremljanje revščine. Po njihovih podatkih naj bi se stopnja revščine med letoma
1998 in 2005/2006 zmanjšala s 40 na 35 odstotkov. Revščina se je zmanjšala tako v mestnih
kot podeželskih območjih. Zaradi večanja števila prebivalstva pa ostaja absolutno število
revnih še vedno približno enako. Pod mejo revščine naj bi tako živelo okoli sedem milijonov
Jemencev. Število revnih meščanov se je zmanjšalo z 32 odstotkov leta 1998 na 21 odstotkov
leta 2005/2006. Izboljšanje gre pripisati predvsem razvoju naftne industrije. Tudi število
revnih prebivalcev podeželskih območij je nekoliko manjše. Znižalo se je z 42 na 40
odstotkov, verjetno tudi zaradi spremenjene in ne tako stroge metodologije. Zavedajo se
namreč, da se je stopnja revščine na podeželju na severu, jugu in vzhodu države nedvomno
povečala za 10 do 15 odstotkov. So pa razlike v stopnji revščine med mestnimi in
podeželskimi območji vse večje (Poverty in Yemen …, 2009).
V stopnji revščine prihaja tudi do velikih razlik med posameznimi provincami. S pomočjo
spodnje karte lahko ugotovimo, da stopnja revščine varira kar med 5 in 71 odstotki. Največja
je v provinci Amran, sledita ji provinci Šaba in Al-Bayda, kjer živi okoli 60 odstotkov vseh
ljudi v revščini. V guvernaturi Mara, kjer skoraj ni prebivalcev, je stopnja revščine najnižja
(Poverty in Yemen …, 2009).
Karta 12: Delež revščine v posameznih provincah Jemna leta 2007

Avtor: Tjaša Gabrijelčič, 2010.
Vir: Yemen Poverty assessment, 2007.
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Med revnimi prebivalci države se je povečala stopnja izobrazbe, stopnja nepismenosti pa se je
zmanjšala. Najnižjo stopnjo revščine zasledimo v gospodinjstvih, kjer imajo člani
univerzitetno ali še višjo stopnjo izobrazbe. Vseeno prihaja med mestnimi in podeželskimi
območji do razlik. Veliko izobraženih prebivalcev podeželja namreč zaradi nerazvitosti tam
ne uspe najti službe. Tako jih ostaja 29 odstotkov v revščini, v mestih pa je takih le okoli 5
odstotkov. Kljub temu se je vpis v šole med otroki, starimi od 6 do 14 let, zmanjšal. To gre
najbrž pripisati nedostopnosti in preveliki oddaljenosti šolskih ustanov, nezanimanja staršev
za otrokovo izobraževanje in potrebi po otroškem delu. Podhranjenost je veliko večja med
otroki iz revnejših družin. Ta problem v Jemnu še vedno vzbuja veliko skrb. Podhranjena naj
bi bila skoraj ena tretjina otrok med drugim in petim letom starosti. Vse več ljudi, tudi revnih,
obišče zdravnika zaradi bolezni. V primerjavi z bogatejšimi revne družine sicer namenijo
manj denarja za izdatke za zdravstvo, saj si večjih vsot ne morejo privoščiti. Zdravstvenih
ustanov revnejši ne obiščejo tudi zaradi njihove nedostopnosti, bogatejši pa k zdravniku
največkrat ne gredo, ker menijo, da bolezenski znaki niso tako hudi. Če primerjamo revščino
v gospodinjstvih, ki jih vodi moški, in gospodinjstvih, ki jih vodi ženska, ne opazimo velikih
razlik. Gospodinjstev, ki jih vodi ženska, je v Jemnu le nekaj manj kot 10 odstotkov. Izmed
teh so najbolj ogrožena tista gospodinjstva, kjer so možje fizični ali psihični invalidi. Sledijo
gospodinjstva, katerih moški delajo v tujini, in gospodinjstva, v katerih živijo vdove ali
ločenke. Kljub temu pa naj bi ženske, ki vodijo gospodinjstva, bolje znale razpolagati z
denarjem. Za razliko od moških, ki svoj zaslužek največkrat zapravijo za kat, tobak in pijače,
ženske denar raje vlagajo v izobraževanje otrok. Kljub gospodarski rasti zaradi črpanja in
izvažanja nafte ter posledično večjega števila služb se je stopnja nezaposlenosti v Jemnu med
leti 1998 in 2005/2006 povečala. Črpanje nafte namreč prebivalcem Jemna ne koristi najbolj.
Nekaj koristi sicer imajo revni prebivalci mest, prav nobenih pa nimajo tisti na podeželju.
Črpanje nafte in z njim povezana industrija zaposluje le visoko kvalificirano delovno silo.
Največkrat gre za delavce iz gospodarsko razvitih evropskih in severnoameriških držav.
Delovna sila se je v opazovanem obdobju povečala za nekaj več kot 4 odstotke, služb pa je
bilo v istem času le za 3,7 odstotkov več. Prav zaradi tega se je povečala brezposelnost, ki
predstavlja velik problem predvsem med mladimi. V tej skupini prebivalstva je namreč skoraj
ena tretjina brezposelnih. Problem predstavljajo tudi ženske brez dela, teh pa je veliko več na
podeželju (Poverty in Yemen …, 2009).
Raziskave Mednarodnega inštituta za raziskovanje politike hrane so pokazale povišanje
stopnje revščine med letoma 2006 in 2010 za 8 odstotkov. Do zadostnih količin hrane naj ne
bi imela dostopa tretjina prebivalcev države, podhranjenih pa naj bi bilo kar 58 odstotkov
vseh otrok. Glede na svetovni prehrambeni indeks se tako Jemen uvršča na 74. mesto od 85
držav v razvoju. Razmere so tako hude zaradi prevelike odvisnosti od naftne industrije,
pretiranih količin uvožene hrane, neučinkovite socialne politike, prekomerne porabe vodnih
virov in vse večje pridelave in porabe kata (Immenshuh, 2010).
Značilna je zelo visoka inflacija. Leta 2007 je znašala 7,9 odstotkov, leta 2008 pa kar 19
odstotkov (FAO/WFP Crop and food …, 2009). V zadnjih mesecih sta se ceni pšenice in
sladkorja povečali za dvakrat, plinskih jeklenk pa kar za trikrat glede na prejšnjo ceno. Čeprav
država zatrjuje, da bo gospodarska rast leta 2010 dosegla 8 odstotkov, večina ljudi v to ne
verjame. Bojijo se, da bo zaradi velikega višanja cen osnovnih prehrambenih izdelkov prišlo
zopet do nemirov. Ti so poleti 2005 zahtevali življenja več deset ljudi, več sto je bilo ranjenih.
Vzrok visoki inflaciji naj bi bilo razvrednotenje domače valute, jemenskega riala, v primerjavi
z ameriškim dolarjem. V zadnjih mesecih naj bi namreč izgubil kar petino svoje vrednosti
(Murdock, 2010b).
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Iz leta v leto se v državi povečuje tudi število lačnih in podhranjenih ljudi. Zaradi lakote naj bi
kronično trpela več kot ena tretjina Jemencev. Okoli 43 odstotkov vse populacije naj ne bi
imelo stalnega dostopa do količin hrane, ki so potrebne za zdravo življenje (World food
programme …, 2010). Med letoma 2003 in 2005 naj bi bilo podhranjenih 32 odstotkov
celotne populacije. V primerjavi s podatki med 1990. in 1992. letom sta se povečala tako
delež kot število podhranjenih prebivalcev države (Yemen, Monitoring …, 2008). Danes naj
bi bila podhranjena kar polovica vseh otok. Prav zaradi tega več kot 10 odstotkov otrok ne
dopolni starosti petih let (World food programme …, 2010). Rdečkasti in svetli lasje so znak
bolezni kwashiorkor, ki se pojavi zaradi pomanjkanja beljakovin v hrani (Yemen: a forgotten
…, 2006). Najrevnejše družine uživajo pretežno jedi iz različnih žit, čaj in sladkor. Če doma
vzrejajo perutnino, si včasih privoščijo tudi jajca. Zelenjavo in ribje jedi jedo le družine, ki
imajo več dohodkov. Najbolj ogrožena so gospodinjstva z velikim številom otrok, z le
začasno zaposlenimi, gospodinjstva brez moških članov ter tista, ki nimajo svoje lastne zemlje
(FAO/WFP Crop and food …, 2009).
Zaradi pomanjkanja denarja in hrane je veliko mladih žensk prisiljenih v prostitucijo. Vse več
otok je tudi žrtev trgovine z ljudmi. Najprej jih ugrabijo ter nato spolno izkoriščajo. Čeprav v
državi HIV in AIDS nista razširjena tako kot v afriških, evropskih in ameriških državah (leta
2008 je bilo registriranih nekaj manj kot 2.500 okuženih ljudi), se število okužb iz leta v leto
povečuje. Povečanje je vidno še posebej med revnimi (Poverty, lack of …, 2009). Zavedati se
je potrebno, da se večina ljudi sploh ne testira, zato je najbrž število obolelih precej večje.
Tako revna država, kot je Jemen, se sama seveda ne mora izkopati iz revščine. Zato je
potrebna pomoč številnih tujih organizacij in držav. Novembra 2006 je bil na primer v
Londonu sestanek, ki so se ga udeležili jemenski predsednik Saleh, ministri Saudove Arabije,
Kuvajta, Katarja, Združenih arabskih emiratov, Omana in Bahrajna ter predstavniki Svetovne
banke, Evropske unije in Združenih narodov. Na njem so se dogovorili o povečanju denarne
pomoči. Do takrat je namreč najrevnejša država v arabskem svetu prejemala le 12 ameriških
dolarjev na prebivalca letno. Za primerjavo so enako revni v drugih azijskih in afriških
državah prejemali 33 ameriških dolarjev letno (Raising $5 billion …, 2006). Od petih milijard
ameriških dolarjev, ki so jih zagotovili na konferenci v Londonu leta 2006, je Jemen do sedaj
prejel le 415 milijonov ameriških dolarjev (Meyer, 2010). Z državo sodeluje tudi Svetovni
program za hrano, ki s svojimi petimi projekti pomaga 1,6 milijonov lačnim prebivalcem
države. Predvsem želijo izboljšati prehrambeno oskrbo najrevnejših družin, istočasno pa
spodbujajo zaposlovanje žensk ter izobraževanje deklic. Hrano redno zagotavljajo več kot
24.000 podhranjenim otrokom, mlajšim od petih let, nosečnicam in doječim materam. V
zameno za reden obisk zdravnika nudijo hrano tudi obolelim za tuberkulozo in gobavostjo. V
šolah oskrbujejo deklice s paketi hrane tudi za ostale družinske člane in tako hkrati spodbujajo
njihovo šolanje. Od leta 1992 zagotavljajo hrano tudi somalijskim beguncem, leta 2007 pa so
začeli s pomočjo v provinci Sada, kjer je zaradi pogostih spopadov ogroženih veliko število
ljudi. Po poplavah leta 2008 so hitro pomagali tudi prebivalcem vzhodnega dela Jemna
(World food programme …, 2010). Kljub prizadevanju številnih donatorjev država še vedno
nima skladnega in funkcionalnega sistema nadzorovanja revščine (Poverty in Yemen …,
2009). Za pomoč je Jemen zaprosil tudi Mednarodni inštitut za raziskovanje politike hrane. S
sodelovanjem z Evropsko komisijo, s Svetovnim programom za hrano v okviru Združenih
narodov in Svetovne banke bodo za državo pripravili novo državno prehrambeno strategijo
(Immenshuh, 2010). Svetovna banka namerava izvesti 21 projektov v vrednosti skoraj
milijarde ameriških dolarjev. Z njimi želijo pospešiti gospodarsko rast v državi
(makroekonomska stabilnost, razvoj privatnega sektorja, gradnja infrastrukture, spodbujanje
ne samo naftne industrije), okrepiti upravljanje (nadzor nad javnim sektorjem in financami),
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izboljšati družbeni razvoj (enakost možnosti glede na spol, večje možnosti za mlade,
izpopolnjevanje izobraževanja in zdravstvo, reševanje problema s katom) in reševanje težav
zaradi pomanjkanja naravnih virov in naravnih nesreč (pretirana uporaba vodnih virov,
poplave, podnebne spremembe). Največji delež pomoči naj bi namenili gradnji infrastrukture,
predvsem vodne, sledi pomoč za izobraževanje, zdravstvo in socialno varnost ter denarna
podpora za razvoj kmetijskega sektorja. Tako nameravajo na primer izboljšati električno
omrežje na podeželskih območjih, izboljšati in obnoviti namakalne sisteme ter dostop do pitne
vode, zgraditi zaščito pred poplavami v Taizu … (World bank work …, 2009).
Medtem ko se je mednarodna pomoč v boju proti terorizmu v zadnjih mesecih zelo povečala,
humanitarnim agencijam zmanjkuje denarja. Združene države Amerike so leta 2010 za boj
proti terorizmu namenile 150 milijonov ameriških dolarjev, nekateri prehrambeni programi pa
se zaradi pomanjkanja sredstev ne morejo izvajati. Tako bodo prenehali s pomočjo
prebivalcem taborišč na severu države, že junija 2009 pa so končali s spodbujanjem izobrazbe
deklic (Lambers, 2010a; Lambers, 2010b). Strokovnjaki trdijo, da mednarodno financiranje ni
dovolj za preprečitev tako velikega problema (Murdock, 2010c). Revščino in lakoto bi v
državi lahko omejili z zmanjšanjem števila rojstev. Prebivalstvena rast bi se najprej
upočasnila, nato pa ustavila. Istočasno bi prišlo do gospodarskega razvoja. Vse to bi lahko
izpolnili le z izobraževanjem žensk. Le šolane in zaposlene ženske bi se namreč odločale za
načrtna rojstva otok. Namesto vse večjega gojenja kata bi lahko na poljih posadili potrebne
kmetijske kulturne rastline.
7.4.

PLEMENSKI SPOPADI IN TERORIZEM

7.4.1. Plemenski spopadi
Jemenska družba je sestavljena iz številnih plemen in podplemen. Skozi svoj razvoj so razvili
posebne običaje in pravila, po katerih živijo in se med seboj razlikujejo. Če se jih ne držijo,
sledijo stroge kazni in določbe (Mojalli, 2009). Običajno plemensko pravo temelji na
doseganju soglasja, kolektivni odgovornosti in dovoljenju vsakega posameznega plemena, da
vlada nad svojimi člani (Al-Dawsari, Khoury, Boucek, 2010). Navade med drugim določajo
tudi to, da mora vsak član plemena, ne glede na vzrok ali lastno mnenje, sodelovati v vsakem
sporu in spopadu, v katerega je vključena njegova skupnost (Mojalli, 2009). Ljudje v
najrevnejših in najbolj odmaknjenih predelih države veliko bolj verjamejo in upoštevajo
plemenske zakone kot pa državno pravo. Za njih so plemenski zakoni legitimni ter hitrejši in
bolj učinkoviti od državnega pravnega sistema (Al-Dawsari, Khoury, Boucek, 2010).
Konflikti med državo in plemeni in med plemeni samimi so se pojavljali skozi celotno
jemensko zgodovino. Danes do njih prihaja zaradi velike razširjenosti orožja, šibke moči
države, visoke stopnje nepismenosti in zlorabe moči plemenskih voditeljev. Med seboj se
največkrat spopadajo zaradi lastništev posesti, pogosto pa prihaja do sporov tudi, ker želijo
maščevati smrt svojih pripadnikov (Mojalli, 2009). Bojujejo se za dostop do vodnih virov,
zaradi družinskih in medplemenskih sporov ter sporov z državo (Novak, 2008). Značilno je,
da za razliko od ostalih držav v regiji, kjer so plemenski spori posledica kulturnih, verskih in
etničnih razlik, v Jemnu prihaja do plemenskih sporov zaradi družbenih, političnih in
gospodarskih vzrokov (Tribal conflict …, 2010).
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Bolj ogrožena so gospodarsko manj razvita območja na podeželju, kjer je stopnja nepismenih
prebivalcev še vedno zelo visoka (Mojalli, 2009). Nestabilnost je značilna tudi za območja,
kjer poskuša država vzpostaviti večjo moč in zaradi tega prihaja do oslabitve plemenske
oblasti (Al-Dawsari, Khoury, Boucek, 2010). Veliko ljudi v spopadih sodeluje tudi zato, ker
država nima urejenega strogega pravnega sistema. Šejki imajo v primerjavi z državo
precejšnjo moč (Mojalli, 2009). Spore rešujejo z zapletenim procesom mediacije in s
številnimi pritožbenimi postopki (Al-Dawsari, Khoury, Boucek, 2010). Prav oni so ključni
akterji pri razpravah in lahko končajo konflikt, ki ga država ni sposobna rešiti (Mojalli, 2009).
Leta 2004 se je zaradi verske, politične in gospodarske diskriminacije na severu države začel
spor med šiitskim plemenom Hutiji in večinoma sunitsko vlado. Med 5.000 in 10.000
plemenskih bojevnikov se je zateklo v gorato pokrajino v okolici Sade ter z raketami,
granatami, brzostrelkami in obcestnimi bombami začelo gverilsko vojno. Do sedaj naj bi
spopadi zahtevali že več tisoč življenj. Zaradi njih se je bilo priseljenih preseliti 175.000
civilistov. Novembra 2009 so regionalni konflikti prerasli v vojno, saj se je vanje vmešala tudi
Saudova Arabija. Na meji med Jemnom in Saudovo Arabijo naj bi namreč pleme pobilo več
mejnih policistov (Flamand, Macleod, 2009).
Na jugu države se separatistično gibanje zavzema za neodvisnost južnega Jemna. Po mnenju
številnih strokovnjakov prav to gibanje pomeni največjo grožnjo stabilnosti države, ki je lani
prav tu doživela hud udarec. Eden od pomembnejših lokalnih voditeljev Tarik al Fadhli je v
začetku leta 2009 prekinil 15-letno zavezništvo s predsednikom Salehom ter se pridružil
opozicijski zvezi, ki nosi ime Južno gibanje. Kmalu zatem so v več južnih provincah
izbruhnile velike protivladne demonstracije. Te so Saleha prisilile, da se je za pomoč pri
obvladovanju razmer obrnil na Saudovo Arabijo z izgovorom, da bo posledice občutil celoten
Arabski polotok, če bodo stvari ušle izpod nadzora (Valenčič, 2010).
Slika 22: V spopadih sodeluje vse več otok

Vir: Flamand, Macleod, 2009.
V medsebojnih spopadih tako plemenske zveze kot država za vojake vse pogosteje novačijo
otroke, ki so lažje vodljivi in se jih da hitreje naučiti vojskovanja. Pravijo, če si dovolj star, da
lahko okoli pasu nosiš nož džambija (dečki jih začnejo nositi, ko dopolnijo 12 let), potem si
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dovolj star tudi za boje. Na podeželskih območjih so tako pogosti trinajst- ali štirinajstletniki,
ki v rokah držijo kalašnikovke. Včasih otrokom plačajo, da komu nesejo paket, v katerem je
razstrelivo. Otroci, ki že sodelujejo v spopadih, k temu prepričujejo tudi ostale. Z izgovorom,
da so ob pomoči svojemu plemenu bližje bogu, jih veliko število opusti šolanje. Čeprav ne
obstajajo nobeni uradni podatki o številu otrok v vojski, predvidevajo, da predstavljajo kar
polovico vseh bojevnikov (Flamand, Macleod, 2009).
Med letoma 2000 in 2005 so zaradi sporov in spopadov zabeležili 612 smrtnih žrtev. 410 ljudi
naj bi umrlo zaradi konfliktov, ki so se začeli že pred letom 2000, ostali pa kot posledica
sporov, ki so izbruhnili po letu 2000. Zavedati se moramo, da so številke v resnici veliko
višje, saj policija, različne organizacije in bolnišnice ne zabeležijo vseh umorov (Mojalli,
2009). Tako naj bi bilo po drugih podatkih med letoma 2004 in 2006 več kot 23.000 ranjenih
ali smrtnih žrtev (Flamand, Macleod, 2009). Številni ljudje so zaradi sporov izgubili
sorodnike, lastnino, hiše in kmetije. Plemena želijo uničiti vse. Spori se na primer začnejo
glede lastnine nad majhnim kosom zemlje, končajo pa se z izgubo celotnega premoženja
(Mojalli, 2009).
Zaradi problema varnosti vladne organizacije v številnih predelih ne morejo učinkovito delati,
ovirano je tudi sodelovanje z lokalnimi vladnimi organi. Prebivalci omenjenih območij so
zato oddaljeni od vladnih uradov, izobraževalnih in zdravstvenih ustanov. Država včasih
potrebuje za dokončanje določenega projekta ogromno časa. Spori onemogočajo razvoj
okrožij, posledično pa vplivajo tudi na razvoj in interese same države ter tujcev. Prihaja do
velikih gospodarskih, družbenih in političnih izgub ter neuspehov (Mojalli, 2009).
Člani plemen pogosto razstreljujejo naftovode in plinovode. Zato tuji investitorji vse manj
vlagajo v državno gospodarstvo in infrastrukturo. To neposredno občuti več kot 50.000
delavcev, posredno število ogroženih pa je veliko večje in obsega še dodatnih 90.000 ljudi.
Značilno je tudi ugrabljanje tujih turistov ter posledično ogrožanje turistične dejavnosti. Tujih
gostov je vse manj, hoteli in restavracije se zapirajo (Mojalli, 2009).
Ljudje se zaradi spopadov ter terorističnih napadov preseljujejo. Številni zaradi želje po
nadaljnjem življenju zamenjajo svojo identiteto (Mojalli, 2009). V provici Amran naj bi bilo
več kot 175.000 beguncev, približno 1.200 otrok že od septembra 2009 ne more obiskovati
pouka (Meyer, 2010).
Na zmanjšanje medplemenskih sporov močno vplivata gospodarski razvoj in izobraževanje,
zato bi morala država veliko svojih ekonomskih investicij vlagati prav v najrevnejša območja
na podeželju. Spodbujati bi morala šolanje otrok, še posebej deklic. Ko se ljudje šolajo in
zaposlijo, so na to tako osredotočeni, da istočasno pozabijo na plemenske zadeve (Mojalli,
2009). Jemenska vlada je poskušala število spopadov omejiti tudi s prepovedjo posedovanja
orožja. Kljub temu obstaja še vedno bogata trgovina z orožjem, ki je najbolj prisotna prav v
najrevnejših predelih države. Od preprodajalcev lahko dobiš raznorazno lahko orožje. Veliko
ljudi se strinja, da je vlada orožje prepovedala predvsem zaradi svoje varnosti ter ne toliko
zaradi večje varnosti prebivalcev in želje po zmanjšanju medplemenskih spopadov (Mojalli,
2009). V državi, v kateri živi približno 23 milijonov prebivalcev, imajo še vedno okoli 60
milijonov pušk (Flamand, Macleod, 2009). Leta 2004 je na pomoč priskočil Državni
demokratični inštitut, ki želi povečati moč državnih institucij. Zaveda se, da so te, čeprav se
vloga plemen postopoma zmanjšuje, v nekaterih predelih še vedno prešibke. Zato je
organiziral skupino plemenskih vodij iz Mariba, Al-Jawfa in Šabe, ki državi pomaga s štetjem
in zbiranjem vseh medplemenskih sporov in usmrtitev zaradi maščevanja na njihovih
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območjih (Tribal conflict …, 2010). Leta 2009 so odprli tudi poseben center, v katerem
študentje preučujejo vzroke in naravo sporov med plemeni (Mojalli, 2009). Med letoma 2001
in 2005 je izbruhnilo 158 sporov. V njih je sodelovalo 221 različnih plemen, rešenih pa je bilo
le 6 odstotkov sporov (Novak, 2008). Država bi morala vzpostaviti sodoben pravni sistem.
Veliko ljudi namreč v spopadih še vedno sodeluje zato, ker jih zaradi tega ne bodo doletele
stroge kazni (Mojalli, 2009).
7.4.2. Terorizem
Državo vse bolj povezujejo tudi s teroristično skupino Al Kaida in njenimi napadi. Za razliko
ostalih skupin Al Kaide, je tista v Jemnu številčna, sestavljajo jo domačini in je močno
povezana z lokalnim prebivalstvom. Prav zaradi tega jo je zelo težko premestiti in uničiti.
Njena strategija je, da se izognejo napakam, ki so jih naredile podružnične skupine predvsem
v Iraku in Saudovi Arabiji, in uporabijo njihove izkušnje. Jemenska Al Kaida je zato spletla
zelo močne vezi z lokalnimi plemeni. Teroristična skupina, ki deluje v Jemnu, za razliko od
skupin Al Kaide v drugih državah ne nastopa proti sami družbi. V Jemen se zateka veliko
število pripadnikov iz drugih držav, v katerih je dejavna, na primer iz Iraka in Saudove
Arabije. Januarja 2010 se je skupina združila z ostanki organizacije iz sosednje Saudove
Arabije. Sedaj tvorita enotno organizacijo na Arabskem polotoku (Levinson, Coker, 2010).
Jemen velja od leta 2009 za eno največjih in najnevarnejših središč Al Kaidinih operacij.
Zahodne države, predvsem Združene države Amerike, jemensko Al Kaido obtožujejo, da naj
bi državo uporabljala za izhodišče za izvajanje terorističnih napadov tudi zunaj njenih meja
(Valenčič, 2010). Z njimi so povezali dva napada na ameriške tarče, napad v Teksasu in
poskus razstrelitve letala med Amsterdamom in Detroitom. Nigerijcu Umarju Faruku
Abdulmutalabu napad sicer ni uspel, je pa zatrdil, da je svoje orožje dobival iz Jemna
(Levinson, Coker, 2010). S teroristi povezujejo tudi napad na ameriški rušilec leta 2000 v
Adenu, kjer je bilo ubitih 17 ameriških mornarjev, in razstrelitev francoskega tankerja ob
jemenski obali leta 2002 (Terrorism havens …, 2005). Napadli so ameriško ambasado v Sani,
odgovorni pa naj bi bili tudi za ugrabitev devetih turistov leta 2009 (Evans, 2009).
V vojni se je sedaj začelo pisati novo poglavje, ki bo kot kaže zelo dolgo in krvavo. Država
predvideva, da so od začetka leta 2010 v zračnih napadih ubili več kot 30 aktivnih
pripadnikov teroristične skupine. Zavedati se moramo, da smrti niso uradno potrjene. Zgodilo
se je namreč že, da so za mrtve označili ljudi, ki so se kasneje izkazali kot živi (Murdock,
2010b).
Številke pripadnikov Al Kaide so močno pretirane in naj ne bi presegle 300 Jemencev (Lyon,
2010). Seveda pa je število tistih, ki z njo simpatizirajo, mnogo večje in vključuje številne
mlade moške brez izobrazbe in zaposlitve, ki živijo v najrevnejših predelih države (Levinson,
Coker, 2010). Jemenska Al Kaida naj bi bila v 90 odstotkov sestavljena iz prebivalcev države.
Ti naj bi bili tako vodje kot navadni vojaki. Tuji vojaki naj bi predstavljali le 10 odstotkov
vseh članov (Levinson, Coker, 2010). Pod njihovim vodstvom naj bi v državi potekalo med
300 in 500 operacij (Murdock, 2010b).
Al Kaida je tesno povezana z Jemnom. Tu se je namreč rodil oče Osame bin Ladna
(Levinson, Coker, 2010). Še danes ga povsod po državi, še posebej pa v Hadramautu, zelo
spoštujejo (Evans, 2009).
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Danes je Jemen dovzeten za teroristične skupine zaradi šibke osrednje vlade, korupcije,
oboroženih plemenskih skupin ter velike revščine (Terrorism havens …, 2005). Al Kaida bo
izkoristila tudi vse večje število mladega prebivalstva. Prav nezadovoljne ter revne mlade
ljudi, ki so brez izobrazbe in zaposlitve, je najlažje nagovoriti in zmanipulirati za vstop v
skupino (Lubold, 2009). Jemenci podpirajo terorizem tudi zato, ker Al Kaida prebivalcem
najrevnejših predelov v državi nudi socialno in finančno pomoč, ki je v državi, kot je Jemen,
več kot dobrodošla. Da bi pridobili nove člane, so sporočilo palestinskega islamskega jihada
prilagodili razmeram in problemom v državi. Osredotočeni so tudi na pritožbe državljanov,
zavzemajo se na primer za večje koristi od prihodkov državnega naftnega gospodarstva.
Številna plemena z veseljem sprejemajo člane organizacije, jim nudijo varnost ter vanje
vpisujejo svoje člane (Levinson, Coker, 2010).
Jemenska vlada naj bi skupaj z Združenimi državami Amerike vzpostavila varnostni program.
Jemnu so v boju proti terorizmu že namenili denarno pomoč za usposabljanje in opremo
(Lubold, 2009). Ta je leta 2006 znašala 4,6 milijona ameriških dolarjev, leta 2009 že 67
milijonov ameriških dolarjev, leta 2010 pa je v primerjavi s prejšnjim letom še enkrat večja
(Valenčič, 2010; Keath, 2010). Ameriška obalna straža državi pomaga tudi z varovanjem
ožine Bab el Mandeb, saj je to v interesu zahodnega pomorskega prometa (Lubold, 2009).
Denarna sredstva je povečala tudi Velika Britanija. Prav v Londonu je januarja 2010 potekala
konferenca, na kateri so se dogovorili o nadaljnjem poteku vojne proti terorizmu (Valenčič,
2010). Jemen so večkrat obtožili, da denarno pomoč za boj proti terorizmu porabi za
reševanje ostalih problemov v državi (Murdock, 2010b).
Slika 23: Turiste varuje številno vojaško spremstvo

Avtor: Iztok Gabrijelčič, 2009.
Prebivalci so še vedno mnenja, da terorizem v državi ne predstavlja tako velikega problema.
V Al Kaido je namreč vključenih le peščica Jemencev. Državljani izkoristijo vsako priložnost,
da povedo, da večji del Jemna zaradi terorizma ni ogrožen, da so turistična potovanja v državo
varna ter da tuji investitorji lahko brez nevarnosti vlagajo v gospodarstvo. Po njihovem
mnenju je največji problem v državi še vedno izjemno velika stopnja revščine (Murdock,
2010b). Prav ta problem bi morali najprej izkoreniniti, saj botruje vse večji vključenosti v
teroristične napade, večjemu uživanju kata ter posledično vse večji porabi vodnih virov.
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8. RAZVOJNI IZZIVI IN MOŽNOSTI JEMNA
Za Jemen smo izdelali SWOT analizo. Pod drobnogled smo vzeli štiri vidike. Ti so prednosti,
slabosti, priložnosti in nevarnosti. Prva dva se nanašata na notranje dejavnike, v našem
primeru na razmere v Jemnu, priložnosti in nevarnosti pa so odvisne od zunanjih vplivov
oziroma od vplivov iz ostalih svetovnih držav. Jemen ima neposreden vpliv le na prednosti in
slabosti. Na priložnosti in nevarnosti ne more vplivati, lahko pa jih izkoristi oziroma se jim
izogne. Cilj SWOT analize je izraba prednosti, odprava pomanjkljivosti, izkoristek priložnosti
ter izogib nevarnostim.
Tabela 1: SWOT analiza Jemna
PREDNOSTI
• strateška lega ob ožini Bab el Mandeb
• lega ob morju → ribištvo, pristanišča,
turizem
• razgiban relief → turizem
• padavine poleti
• zaloge podzemne vode
• ilovnate prsti v kotlinah in vadijih →
kmetijstvo
• vroča točka biodiverzitete (stičišče treh
biogeografskih regij)
• razviti namakalni sistemi
• bogata in dolga zgodovina → turizem
• mlado prebivalstvo → delovna sila
• številčna in poceni delovna sila
• enotna etnična struktura
• velik delež BDP-ja za izobraževanje
• izboljšana zdravstvena oskrba
• bogastvo živalskih vrst v Adenskem zalivu
in Rdečem morju → ribolov, turizem
• dobro razvita tradicionalna obrt
• zaloge nafte in zemeljskega plina
• rudno bogastvo
• razvoj terciarnih dejavnosti
• načrtovanje izrabe obnovljivih virov
energije
• ceste, osnovno električno in
telekomunikacijsko omrežje, naftovodi,
plinovodi
• solidno razvit letalski promet
• bogata kulturna dediščina (trije kraji na
seznamu Unescove svetovne dediščine)

SLABOSTI
• razgiban relief → kmetijstvo
• nizka količina padavin
• pomanjkanje vode
• pretirana poraba vodnih virov
• neočiščene odpadne vode
• prevladovanje manj rodovitnih prsti, tanka plast
humusnega horizonta, zaslanjevanje
• nizek delež zavarovanih območij
• veliko število prebivalstva, velik naravni
prirastek
• mlado prebivalstvo → manipulacija
• visok delež nepismenega prebivalstva
• slaba dostopnost izobraževalnih in zdravstvenih
ustanov, malo učiteljev in zdravnikov
• neenakost med spoloma
• 50 % prebivalstva še vedno zaposlenega v
kmetijstvu
• nizka produktivnost kmetijstva
• opuščanje kulturnih teras, krčenje gozdov →
erozija prsti
• visoka brezposelnost
• visoka inflacija
• odvisnost od naftnega gospodarstva
• slabo razvita industrija
• pomanjkanje električne energije

• slabo razvita prometna infrastruktura
• turizem šele v povojih
• neprepoznavnost oz. prepoznavnost zaradi
terorističnih operacij
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• velik turistični potencial

• odvisnost od kata
• vpletenost voditeljev v proizvodnjo kata
• nepripravljenost na spremembe
• onesnaženost okolja (plastične vrečke)
• visoka stopnja revščine
• lakota, podhranjenost otrok
• plemenski spori in spopadi
• velika razširjenost orožja
• šibka moč države, moč plemenskih voditeljev
• teroristična dejavnost
• problem varnosti

PRILOŽNOSTI
• visoka količina padavin v primerjavi z
ostalimi državami Arabskega polotoka

NEVARNOSTI

• uvažanje hrane
• mednarodna strokovna pomoč in denarna
sredstva
• investicije v gospodarstvo
• tuji projekti
• gospodarsko sodelovanje s sosednjimi
državami
• ostale države kot zgled pri nadaljnjem
razvoju in reševanju problemov
• izkoriščanje strateške lege

• potresna in vulkanska ogroženost
• naravne nesreče: suše, poplave, potresi, peščeni
viharji
• veliko število priseljencev, predvsem iz
Somalije
• širjenje Al Kaide (Saudova Arabija)
• pomanjkanje sredstev in strokovne pomoči za
določene projekte
• nepripravljenost za sodelovanje zaradi
problema varnosti

Državo Jemen pestijo številni problemi in slabosti. Zaradi razgibanega reliefa je velikost
površine, poraščene s kulturnimi rastlinami, omejena. Razvoj kmetijstva zavirata tudi zelo
majhna letna količina padavin ter posledično pomanjkanje vode. Prav zaradi tega predstavlja
resen problem pretirana poraba vodnih virov, vse bolj pa se povečuje tudi količina odpadnih
vod, ki večinoma niso ustrezno očiščene. Nizka količina padavin in pomanjkanje vode sta
glavna dejavnika, ki vplivata na gostoto prebivalstva in gospodarske dejavnosti določenih
območij Jemna. V predelih, ki prejmejo letno zelo malo dežja, namreč živi malo prebivalcev.
Med zaviralnimi dejavniki, ki v večji meri vplivajo na kmetijstvo, sta tudi prevladovanje manj
rodovitnih prsti s tanko plastjo humusnega horizonta in zaslanjene prsti. Zavarovanih območij
v državi, razen redkih poskusov, še ni. Čeprav se prebivalci že danes soočajo z velikim
pomanjkanjem vode, je za Jemen še vedno značilen velik naravni prirastek. V državi že sedaj
živi več kot 23 milijonov ljudi, njihovo število pa naj bi se do leta 2030 povečalo še za okoli
17 milijonov (Meyer, 2010). Ena izmed značilnosti prebivalstva je tudi ta, da je več kot 40
odstotkov Jemencev mlajših od 15 let (CIA – The world factbook – Yemen, 2010). Če vemo,
da je prav mlado prebivalstvo najlažje zmanipulirati in prepričati na primer v plemenske
spopade ali teroristična dejanja, to za državo vsekakor predstavlja veliko slabost. Še vedno se
soočajo z visoko stopnjo nepismenosti ter slabo dostopnostjo izobraževalnih in zdravstvenih
ustanov, ki jim primanjkuje zadostno število usposobljenega kadra. Zaradi prevlade
muslimanske veroizpovedi in tradicionalnega načina življenja predstavlja velik problem tudi
neenakost med spoloma. Približno polovica delovne sile je še vedno zaposlena v kmetijstvu,
za katerega je značilna nizka produktivnost. Značilno je opuščanje kmetijskih teras in krčenje
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gozdov, kar posledično vodi do povečane erozije prsti. Slabosti Jemna sta tudi velika stopnja
brezposelnosti in visoka inflacija. Industrija je slabo razvita, tudi zaradi pomanjkanja
električne energije, gospodarstvo države pa je preveč odvisno od črpanja nafte. Cestni promet
je zaradi slabe infrastrukture omejen, turizem je šele v povojih. Država je v zadnjem času
prepoznavna v večji meri le zaradi terorističnih operacij. Soočajo se z veliko odvisnostjo od
kata, v čigar proizvodnjo so vključeni številni visoki državniki. Med slabosti, ki jih prinaša
vsakodnevno žvečenje kata, sodita nepripravljenost na kakršnekoli spremembe in velika
onesnaženost okolja zaradi odvrženih plastičnih vrečk. Probleme predstavljajo tudi visoka
stopnja revščine, lakota ter podhranjenost (predvsem otrok). Vse pogostejši so plemenski
spori, spopadi ter teroristične akcije. Zaradi šibke moči države ter pomena plemenskih
voditeljev je prisotna velika razširjenost orožja. Jemen se bo moral z vsemi naštetimi
slabostmi čim prej soočiti ter zanje poiskati ustrezne rešitve.
Država bi lahko sebi v prid izkoristila številne prednosti. Ena izmed teh je lega. Jemen namreč
leži ob pomembni morski ožini Bab el Mandeb, skozi katero poteka ena najpomembnejših
plovnih poti na svetu (Country profile: Yemen, 2008). Lego ob morju bi lahko izkoristili tudi
za razvoj pristanišč, ribištva in turistične dejavnosti. Pestro in raznoliko površje ima poleg
slabosti tudi prednosti, na primer za razvoj turizma. Prednost države je tudi poletna deževna
doba. Največ padavin namreč pade prav v najpomembnejšem času vegetacijske dobe. Jemen
ima tudi obsežne zaloge podzemne vode. Ilovnate prsti v kotlinah in vadijih so zelo rodovitne
in zaradi tega ugodne za kmetijsko obdelavo. Za poljedelstvo imajo velik pomen tudi razviti
namakalni sistemi. Čeprav se dve tretjini ozemlja razprostirata v puščavi, velja Jemen za
vročo točko biodiverzitete. To in bogato zgodovino bi lahko država izkoristila za razvoj
turizma. Velik delež mladega prebivalstva pomeni tudi veliko delovne sile. Zaradi nezadostne
izobrazbe je le-ta poceni. Država se tega zaveda, zato velik delež bruto domačega proizvoda
namenja prav izobraževanju. V zadnjem času je prišlo do izboljšanja zdravstvene oskrbe. Ena
izmed prednosti države je enotna etnična struktura. Jemen bi lahko še bolj izkoristil pestrost in
bogastvo rib in morskih sadežev v Adenskem zalivu in Rdečem morju ter tako razvijal
ribištvo. Prednosti predstavljajo še dobro razvita tradicionalna obrt, zaloge nafte in
zemeljskega plina ter rudno bogastvo. Vse bolj se razvija tudi terciarni sektor. Vlada načrtuje
izrabo obnovljivih virov energije ter izgradnjo boljšega cestnega, električnega in
telekomunikacijskega omrežja ter naftovodov in plinovodov. Letalski promet je že danes
solidno razvit. Država ima res ogromen turistični potencial. V njej se na primer nahajajo kar
štirje kraji, ki so jih Združeni narodi uvrstili na Unescov seznam svetovne dediščine.
Jemen bi lahko izkoristil tudi priložnosti, ki prihajajo iz drugih držav. Zavedati se mora, da v
primerjavi z ostalimi državami Arabskega polotoka, prav on zaradi vpliva monsunskih vetrov
prejme največjo količino padavin letno. Ker je ta vseeno majhna in se zaradi tega soočajo z
resnim pomanjkanjem vode, bi lahko hrano uvažali od drugod. Že sedaj prejemajo
mednarodno denarno pomoč, v državo prihajajo tuji strokovnjaki. Zaradi poceni delovne sile
so pogoste tuje investicije v gospodarstvo, izvajajo se številni tuji projekti. Država bi lahko v
prihodnosti bolje izkoristila gospodarsko sodelovanje s sosednjimi državami, ki bi ji služile
kot zgled pri nadaljnjem razvoju in reševanju problemov. Tudi svojo strateško lego bi lahko
bolje izkoristili.
Paziti se mora nevarnosti, ki nanjo prežijo od zunaj. Značilna je potresna in vulkanska
ogroženost, v zadnjem času pa so vse pogostejše tudi naravne nesreče, na primer suše,
poplave in peščeni viharji. Nevarnost državi predstavljajo tudi številni priseljenci, ki
večinoma prihajajo iz afriških držav, ter širjenje teroristične skupine Al Kaida iz sosednje
Saudove Arabije. Zaradi svetovne gospodarske krize prihaja do pomanjkanja sredstev in
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strokovne pomoči za določene projekte, ki so se v Jemnu že izvajali oziroma so bili v načrtu.
Do nepripravljenosti za sodelovanje z državo pa prihaja tudi zaradi problema varnosti.
Kako bo Jemen izkoristil vse prednosti in priložnosti, izboljšal slabosti in se izognil
nevarnostim, bomo videli v prihodnosti. Ponujajo se različni scenariji nadaljnjega razvoja
države. Če vladi ne bo uspelo rešiti problema plemenskih sporov in spopadov, lahko pride do
razcepa države, saj je na jugu močno separatistično gibanje. Nerešitev problema teroristične
dejavnosti bo najbrž pomenila nizek vložek tujega kapitala in majhno število mednarodnih
strokovnjakov, kar bo posledično vplivalo na ničelno ali majhno gospodarsko rast. Tudi
nadaljnje vsakodnevno žvečenje kata, od katerega je odvisna večina Jemencev, ne prinaša
pozitivnih posledic. Ljudje bodo še naprej pasivni in nepripravljeni na spremembe, do katerih
bi zaradi številnih velikih problemov v državi moralo priti že zdavnaj. Resno skrb
predstavljata predvsem problem pomanjkanja vode in pretirane porabe vodnih virov ter visoka
stopnja revščine. Zaradi vse večjega števila prebivalstva, vse večje porabe vode na prebivalca
in razvoja gospodarstva se bo ta trend še naprej nadaljeval. Država se bo morala soočiti z
velikim izzivom, kako zagotoviti vodo še večjemu številu ljudi. Jemenci, ki ne bodo imeli
dostopa do pitne vode, se bodo najbrž preseljevali, veliko težav bo problem prinesel tudi
kmetijstvu. Zavedati se moramo, da je prav voda najpomembnejša dobrina, brez katere ni
življenja. Tudi visoka stopnja revščine za prihodnji razvoj ne pomeni nič dobrega. Država ne
more zagotavljati svojim državljanom zadostne pomoči, zaradi pomanjkanja denarja so
omejene tudi možnosti vlaganja v gospodarstvo. Prav zaradi vseh številnih problemov, ki jo v
sodobnosti pestijo, bi morala čim prej ukrepati. Vsekakor bi morala rešiti problem varnosti
zaradi plemenskih spopadov in terorizma. Povečanju varnosti bi sledile mednarodne
investicije, naraslo bi število turistov, s tem pa bi se razvijal turistični sektor. Povečati bi
morali investicije v vse panoge gospodarstva in tako spodbujati gospodarsko rast. V
kmetijstvu bi lahko še naprej nadaljevali z izboljšanimi načini namakanja, kmetom bi morali
dodeljevati pomoč, na primer v obliki subvencij. Kmetijsko proizvodnjo bi lahko izboljšali
tudi z uporabo kvalitetnejših semen in umetnih gnojil, vsekakor pa bi morali kat, ki v času
svoje rasti potrebuje ogromne količine vode, zamenjati z drugimi kulturnimi rastlinami. Tudi
ribištvo bi se dalo še naprej razvijati. Država ima zaradi bogatih ribjih zalog v Adenskem
zalivu in Rdečem morju v tej panogi velik potencial. Rešiti bi morali problem prevelike
odvisnosti od naftnega gospodarstva ter raje izkoristiti možnosti za razvoj različnih vrst
turizma. Zavedati bi se morali svojih posebnosti, jih izkoriščati, pa tudi ohranjati. Mesta z
zares posebno arhitekturo, puščava, široki vadiji, peščene plaže in otočje Sokotra so danes
zaradi nizkega števila turistov še vedno neokrnjeni. Prav zato ima Jemen v turizmu še veliko
neizkoriščenih možnosti. Seveda pa bi morala država začeti z izboljšanjem kakovosti življenja
prebivalstva. Poskrbeti bi morala za primerno družinsko politiko, saj je največ problemov
posledica še vedno zelo visoke stopnje rodnosti. Čeprav že sedaj velik delež bruto domačega
proizvoda namenijo izobraževanju, bi morali s tem tudi nadaljevati. Prav izobraženost, še
posebej žensk, pomeni večje možnosti za razvoj države. Če bo država uspela izkoristiti
številne prednosti in ji bo uspelo rešiti vse probleme ali vsaj večino, se ji mogoče ponuja še
eno zlato obdobje, če pa se s problemi ne bo uspešno soočila in se bo vanje vse bolj
pogrezala, je pred njo zaskrbljujoča prihodnost.
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9. SKLEP
Jemen, posebneža Arabskega polotoka, danes pestijo številni problemi, s katerimi se bo moral
čim prej soočiti ter zanje poiskati ustrezne rešitve, saj zavirajo njegov prihodnji razvoj. Izmed
vseh smo izpostavili proizvodnjo in uživanje kata, pomanjkanje vode, visoko stopnjo revščine
in lakote ter plemenske spopade in terorizem, ker se nam prav ti zdijo najresnejši. Vsi so med
seboj povezani ter odvisni eden od drugega. Negativni učinki odvisnosti od kata so na primer
pretirana poraba dohodkov za vsakodnevni nakup droge, nizka delovna storilnost delavcev,
vpletenost najvišjih državnikov v njegovo proizvodnjo, zamenjava drugih kmetijskih rastlin z
veliko donosnejšim katom, zaradi vse večjih kmetijskih površin, na katerih gojijo drogo, ki v
času svoje rasti potrebuje ogromne količine vode, pa prihaja do še večje porabe vodnih virov.
Ta se je v zadnjem času povečala tudi zaradi hitre rasti števila prebivalstva, vse večje porabe
vode na prebivalca ter večjih potreb v kmetijstvu. Posledica še vedno velikega naravnega
prirastka je tudi visoka stopnja revščine med prebivalci. Jemen danes velja za eno
najrevnejših svetovnih in najrevnejšo arabsko državo. Sooča se z visoko podhranjenostjo,
predvsem med otroki. Številne države so svoja sredstva za rešitev tega problema v zadnjem
času zmanjšale ter jih raje namenile boju proti terorizmu. Tudi ta skupaj s plemenskimi spori
in spopadi predstavlja državi resno skrb. Ljudje so namreč za spopade vse bolj dovzetni zaradi
velike revščine, šibke osrednje vlade in korupcije. Poseben problem predstavlja velik delež
mladega prebivalstva, ki se ga da hitro in lahko zmanipulirati.
Če se bo država z omenjenimi problemi čim prej spopadla, se ji v prihodnosti ponujajo
številne možnosti razvoja. Z vlaganjem v turistično infrastrukturo, povečanjem oglaševanja
ter zagotovitvijo večje varnosti bi izkoristili velik turistični potencial države (pestro površje,
biotska raznovrstnost, neokrnjenost narave, bogata kulturna dediščina). Več investicij bi lahko
namenili tudi ostalim gospodarskim panogam v državi, na primer kmetijstvu, ribištvu,
industriji in energetiki. Tako bi gojenje kata zamenjali z drugimi kulturnimi rastlinami, v
državi pa bi večje količine hrane zagotovili s pomočjo boljših semen in gnojil. Zaradi velikega
bogastva ribjih vrst v Adenskem zalivu in Rdečem morju bi še naprej spodbujali razvoj
ribištva, zaradi zalog številnih rud, nafte in zemeljskega plina pa bi lahko razvijali različne
vrste industrije. Gospodarstvo bi se hitreje razvijalo s posodobitvijo električnega omrežja in
dograditvijo novih elektrarn. Bolje bi lahko izkoristili tudi raznovrstno mednarodno pomoč.
Vsekakor pa bi moral Jemen najbolj vlagati prav v svoje državljane. Eden izmed
najpomembnejših vzrokov za probleme, ki jih v današnjem času pestijo, je še vedno visoka
rast prebivalstva. Zaradi tega bi morala država izpeljati ustrezno prebivalstveno politiko in
nadaljevati z visokim vlaganjem v izobraževanje, saj izobraženi ljudje pomenijo svetlejšo
prihodnost. Šolane ženske bi se odločale za manjše število otok, kar bi pomenilo zmanjšanje
naravnega prirastka. Prebivalstvena rast bi se tako upočasnila, sčasoma pa ustavila. Istočasno
bi prišlo tudi do zmanjšanja stopnje revščine med prebivalci in gospodarskega razvoja države.
Ta bi se izboljšal tudi ob povečanju varnosti zaradi rešitve problema plemenskih spopadov in
terorističnih dejanj. Večje investicije v vse sektorje gospodarstva bi pomenile gospodarsko
rast, večje število delovnih mest, nižjo stopnjo brezposelnosti, posledično pa manjše število
revnega prebivalstva. Zavedati pa se moramo, da so glavni omejitveni dejavnik
gospodarskega razvoja države poleg številnih problemov predvsem omejene količine naravnih
virov. Omenjeni problemi so namreč največkrat neposredno ali posredno posledica nizkih
količin padavin, omejenih količin vode in biomase, skromnega deleža obdelovalnih površin
ter majhnih zalog nafte, zemeljskega plina in rudnih bogastev. Prav zaradi tega bi morala
država v prihodnje poskrbeti za njihovo smotrno rabo.
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Ugotavljamo, da država razpolaga s skromnimi naravni viri, ki so že in še bodo omejitveni
dejavnik gospodarskega razvoja, v kolikor ne bodo odpravili zgoraj omenjenih socialnoekonomskih problemov. Delovno hipotezo, ki smo jo postavili v začetku pisanja diplomske
naloge, bi lahko vsekakor potrdili. Med omejenimi naravnimi viri še posebej izstopa
pomanjkanje zadostnih količin vodnih virov zaradi skromnih letnih količin padavin, ki so
temeljni omejitveni dejavnik prihodnjega gospodarskega razvoja države. Pomanjkanje
naravnih virov vpliva tudi na številne probleme, ki državo pestijo v zadnjem času. Za
območja, ki se soočajo z omejenimi naravnimi viri, je zaradi pomanjkanja pitne vode,
posledično pa tudi zaradi nezmožnosti kmetovanja in omejenega razvoja ostalih gospodarskih
dejavnosti značilna nizka gostota prebivalstva, saj predstavlja voda temeljni vir za preživetje.
Tudi vlaganja v gospodarstvo so na omenjenih predelih, še posebej v tako revni državi, kot je
Jemen, majhna. V preteklosti so se na območju današnje države razvila številna pomembna
kraljestva, ki so kljub skromnim naravnim virom uspela preživeti in izkoristiti svoje
prednosti. Prav zaradi tega je obravnavano območje takrat veljalo za srečno deželo. Danes je
ravno obratno, saj je Jemen ena najrevnejših svetovnih držav. Skromni naravni viri bodo
seveda vplivali tudi na gospodarski razvoj v prihodnosti, saj je vlaganje v gospodarstvo zaradi
majhnih količin naravnih virov in številnih problemov v državi omejeno. Kljub vsemu lahko
Jemen izkoristi tudi številne svoje prednosti in priložnosti. Se mu bo še enkrat nasmehnila
sreča ali se bo v probleme vse bolj poglabljal?
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10.

SUMMARY

Yemen, unique in the Arab world, is being threatened by many problems which will have to
be confronted and measures will have to be taken in order to solve them as soon as possible as
these problems are going to slow down the contry′s progress in the future. Being estemated as
very important ones from all the issues, the key problems have been exposed - such as: the
production and consumption of khat, lack of water, famine and high grade of poverty and
tribal conflicts and terrorism. All of them are mutually connected and dependent on each
other. The negative impact, which for example, chewing khat leaves has on Yemen, results in
excessive spending of family income on the daily drug purchase, lower productivity, the
envolvement of the highest statesmen in its production, cultivating much more profitable khat
over other agricultural crops and even higher water supply consumption as a result of bigger
and bigger farmland areas where the drug, which in its growth period needs huge amounts of
water, is cultivated. Water consumption is higher also due to population growth, higher per
capita intake in the last period and increasingly larger needs in agriculture. Another
consequence of still increasing population growth is also the high level of poverty among the
citizens. Yemen ist estemated to be one of the today′s poorest countries in the world and the
poorest Arab country at all. It is also confronting the high number of mulnourished people
especially children. Many foreign countries have lately reduced and diverted their financial
support from this problem to the fight against terrorism which is, as well as tribal
disagreements and armed conflicts, of great concern of the state. Because of high level of
poverty, weak Middle Government and corruption the population is also becoming more and
more susceptible for this issues, especially the young, who can easily be manipulated.
However, numerous possibilities for the country′s development can arise in the future if
Yemen is ready to cope with the problems mentioned above in due course. With investmenst
into tourist infrastructure, promotion and taking better safety measures, the advantage of big
tourist potentials (surface area variety, biotic diversity, intact nature and cultural heritage)
could be taken. More investments could be put into other branches of economy as well, like
agriculture, fishing, industry and energetics. In this way the cultivation of khat would be
replaced by cultivation of other crops. More food for the country could also be ensured by
providing better seeds and fertilisers. Furthermore, because of a big variety of fish species in
the Gulf of Aden and in the Red Sea the development of fishing industry could be promoted
and according to a great number of ore, oil and natural gas supplies different branches of
industry could be developed as well. Updating the electricity network and expansion of power
plants could bring further and quicker economic development. We must not forget different
sources of the international aid which should be put to better advantage. But above all the
state should invest the most in its citizens. The rapid population growth remains one of the
main reasons for all the problems which are threatening Yemen nowadays. According to this
the state should take coresponding measures concerning the population policy and continue to
put high investments into it′s education. It is well known that educated people bring brighter
future. Proficiency would help women at birth control which would slow down and finally
reduced the population growth. At the same time this would probably be fallowed by
improving the destitution level and economic growth. The latest would also improve if by
eliminating tribal conflicts and terrorists′ acts the problem of safety could be solved. More
investments into all economy branches would bring economic growth, more workplaces,
lower unemployment rate, and subsequently of course lower number of population living in
poverty. However, we have to be aware of the limited natural resources. The above
problematic issues are namely the consequence of poor annual precipitation, limited amounts

89

of water and biomass, scarce arabel land and low number of ore, oil and natural gas supplies.
And this is exactly why the state of Yemen should take care for the sound use of them.
It has been established that there are poor natural resources at country′s desposal, which are
and will always be the crucial limiting factor for Yemen′s economic growth if the socialeconomic problems mentioned above are not going to be solved. The degree work′s
hypothessis formed at the begining could definitely be supported. Among the natural
resaurces already mentioned the sufficient number of water sources stands out, which are, due
to low annual precipitation, the main limiting factor in economic growth of Yemen in the
future. The lack of natural resaurces effects the numerous problems that the country is dealing
with lately. For the regions, where the natural resaurces are limited, low density of population
is typical, due to lack of drinking water and consequently also because of scarce possibilities
for farming and limited development of other trade activities as the water represents the main
saurce of survival. Secondly: also investments into economy in these parts of the world are
not numerous, especially in such a poor country as Yemen. Bur we all know that many
important realms emerged on the ground of today′s State of Yemeni in the past and managed
to survive and make good use of its advantages inspite of scarce natural resources. Due to
this fact this region was at that time considered to be a land of optimistic inspiration. Quite the
contrary is the situation today with Yemen beeing one of the poorest countries in the world.
Scarce natural resaurces will of course continue to effect Yemeni′s economic growth in the
future since the trade investments are limited due to rare natural sources and problems in the
state. In spite of all Yemen can still make good use of its advantages and take chances. Will
fortune smile upon him or will it submerge deeper and deeper into the problems?
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