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Activiteit 4: Achtergrondinformatie Jemen 
 
Jemen is een land op het Arabische Schiereiland met ongeveer 30 miljoen inwoners. Lange 
tijd was Jemen niet een land, maar waren er meerdere landen zoals Noord-Jemen en Zuid-
Jemen. In 1990 werd Jemen een eigen land. In Jemen zijn er nog altijd veel stammen. Dat 
zijn een soort van hele grote families waar mensen bij horen en die zijn heel belangrijk 
omdat je in het dagelijks leven veel met je eigen stam doet. 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
    Jemen op de kaart 
 
 
Het land bestaat voor een groot deel uit woestijn en is één van de allerarmste landen ter 
wereld. Veel buurlanden van Jemen hebben veel olie in de grond zitten die ze goed kunnen 
verkopen. Jemen niet. In 2018 stond het op een ranglijst van ontwikkeling op plek 177 van 
189 landen. Echt helemaal onderin dus. Dat betekent ook dat er weinig geld wordt besteed 
aan kinderen. Bijvoorbeeld 30% procent van de kinderen maakt de basisschool niet af, vaak 
omdat ze moeten gaan werken om te helpen met het verdienen van eten. In Nederland gaan 
mensen gemiddeld 18 jaar naar school. Hoeveel in Jemen? Acht en een half.   
 
Nog een voorbeeldje: in Nederland zijn er voor elke 100 mensen 120 mobiele telefoons. Er 
zijn dus meer telefoons dan mensen! In Jemen zijn dat er maar 55; grofweg moeten elke 
twee mensen een mobieltje delen. En dit maakt natuurlijk ook echt uit voor gezondheid, 
geluk enzovoorts. De mensen die nu in Jemen geboren worden, daarvan denken we dat ze 
66 worden. In Nederland? 82 jaar oud! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De vlag van Jemen 
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In Jemen zijn bijna alle mensen moslim (ongeveer 99%) en Arabisch, maar ze horen niet 
allemaal tot dezelfde groep binnen islam. Zo zijn er bijvoorbeeld sjiieten en soennieten 
(malikieten, hanbalieten). In de meeste landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, waar 
Jemen bij hoort, wonen ook vooral moslims, maar die landen zelf zijn niet islamitisch; Jemen 
wel. Dat betekent dat de shari’a – regels die staan in de Koran of door geestelijke leiders 
daarvan zijn afgeleid - een belangrijke bron van wetten is en dat bijvoorbeeld de leider van 
het land per se moslim moet zijn en er is geen godsdienstvrijheid. Daarnaast is er ook geen 
democratie in Jemen zoals wij die kennen. De belangrijkste leiders worden niet via eerlijke 
verkiezingen gekozen. 
 
Met deze situatie is natuurlijk niet iedereen het eens. Sterker nog, meer dan 85% van de 
mensen vindt democratie een goed idee en 7 op de 10 Jemenieten (zo heten mensen in 
Jemen) vinden democratie het beste. Ongeveer 7 op de 10 Jemenieten vindt ook dat 
religieuze leiders zich niet met verkiezingen moeten bemoeien. Maar, Jemenieten zijn wel 
best gelovig. 85% vind zichzelf een beetje of erg gelovig en bijna 3 van de 4 mensen bid 
minimaal 1 keer per dag. 
 
De vele verschillende groepen in Jemen zijn het vaak niet echt met elkaar eens. Dan gaat het 
er vaak om wie de baas is van het land, maar ook hoeveel vrijheid en geld de verschillende 
groepen (zoals de stammen) krijgen en of ze allemaal mogen meebeslissen. Dat proberen ze 
met praten op te lossen, maar helaas ook soms met veel geweld. In 1994 was er een grote 
burgeroorlog en ook in de afgelopen jaren is er sprake van oorlog en geweld. Hierdoor zijn er 
miljoenen Jemenieten die hongersnood hebben: er is te weinig voedsel omdat bijvoorbeeld 
landbouw vernietigd wordt en omdat internationale hulp, ook uit Nederland, de mensen 
niet kan bereiken. 
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