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Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků):
Tématika Jemenu, respektive obsah příspěvku autorky, byla i pro mě osobně do značné míry
nová. Pochopitelně mi bylo známo, že v zemi probíhá dlouholetý konflikt, de facto už od dob
studené války – ale netušil jsem, nakolik lidnatá tato země je (trojnásobek populace České
republiky, a navzdory konfliktu značná porodnost), což znamená určitou nemesis pro
nedalekou Evropy, s jejími zkušenostmi s migračními toky, například z nedaleké Eritree.
Samostatnou neznámou je surovinová budoucnost této rozdělené země (nebo perspektivně
zemí, jak autorka předestírá). Zatím je toto teritorium spíše pověstné vývozem a místní
devastující spotřebou omamných a psychotropních látek, například alkaloidy oplývajícího
qatu.
Práce je sice dominantně popisná, ale o tomto teritoriu není snadné získat příliš mnoho
dalších údajů, rozhodně ne v češtině. Plně podporuji zveřejnění příspěvku v tomto
tématickém „asijském“ čísle čtvrtletníku Ochrana a Bezpečnost.
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