W ramach konwencji, ka¿de pañstwo zobowi¹zuje siê:
Rozminowywanie trwa w wiêkszoœci tych krajów, aby odzyskaæ ziemiê dla rolnictwa, handlu,
placów zabaw i powrotu ca³ych wspólnot do normalnego ¿ycia.

Blisko 3/4 pañstw œwiata to strony Konwencji Ottawskiej. Powszechne przestrzeganie jej
przepisów przes¹dzi³o o tym, ¿e niestosowanie min przeciwpiechotnych sta³o siê miêdzynarodow¹ norm¹. Konwencja wp³ynê³a tak¿e na praktykê g³ównych potêg wojskowych, które
nie przyst¹pi³y jeszcze do Konwencji, doprowadzaj¹c do niemal¿e ca³kowitego wygaœniêcia
handlu t¹ broni¹.

S³u¿yæ pomoc¹ w niszczeniu sk³adowanych min przeciwpiechotnych, w oczyszczaniu zaminowanych terenów, w uœwiadamianiu zagro¿enia minowego oraz w opiece i rehabilitacji
ofiar min.

Jednak… kilkadziesi¹t pañstw nie przyst¹pi³o jeszcze do Konwencji, a wœród nich niektórzy
z najwiêkszych producentów i posiadaczy min przeciwpiechotnych.

Do koñca 2003 roku pañstwa strony Konwencji zniszczy³y ponad 31 milionów min przeciwpiechotnych, które by³y sk³adowane w ich arsena³ach.
Jednak… ocenia siê, ¿e na œwiecie nadal sk³adowane jest 200 milionów min przeciwpiechotnych, g³ównie przez pañstwa nie bêd¹ce stronami Konwencji.

Do 2003 roku prawie wszystkie najbardziej dotkniête problemem min przeciwpiechotnych
pañstwa œwiata przyst¹pi³y do Konwencji. 52 pañstwa-strony posiadaj¹ tereny zaminowane.

Maj Miêdzynarodowa Luty MKCK apeluje
Kampania na
o wprowadzenie
Rzecz Zakazu
ca³kowitego
Min (ICBL) apeluzakazu min
je o wprowadzeprzeciwpiechotnie ca³kowitego
nych
zakazu min przeciwpiechotnych

Franco Pagetti / MKCK

PaŸ Miêdzynarodowa 1997 Konferencje
Konferencja “W
przygotowawcze
kierunku œwiatow Wiedniu,
wego zakazu min
Brukseli i Oslo
przeciwpiechotnych”, Kanada
Wrze Przyjêcie Konwencji w Oslo

1995

1996

1997
Gru Podpisanie Konwencji przez 123
pañstwa w Ottawie

Opieka medyczna i rehabilitacja fizyczna. MKCK zapewnia lub wspiera niesienie pierwszej
pomocy, opiekê medyczn¹ i chirurgiczn¹ dla ofiar min oraz innych rannych w wyniku dzia³añ
wojennych. Od 1979 roku MKCK stworzy³ i wspomóg³ 80 oœrodków protetycznych i rehabilitacyjnych w 36 krajach. Zapewni³y one ponad 300 000 protez dla ludzi z amputowanymi koñczynami, z których ponad po³owê stanowi¹ ofiary min przeciwpiechotnych.

Obywatele i organizacje spo³eczne mog¹ przekonywaæ pañstwa które jeszcze nie przyst¹pi³y do Konwencji Ottawskiej, by to uczyni³y oraz nalegaæ na wszystkie pañstwa - strony,
by sumiennie wywi¹zywa³y siê z zobowi¹zañ Konwencji.

Dzia³alnoœæ edukacyjna. Od 1996 roku
MKCK prowadzi programy uœwiadamiaj¹ce zagro¿enie zwi¹zane z minami oraz innymi wybuchowymi pozosta³oœciami wojny w blisko 20 krajach.

Pañstwa - strony Konwencji, które s¹ bezpoœrednio dotkniête problemem musz¹
dotrzymaæ terminów wyznaczonych na oczyszczenie swych terytoriów z min oraz w³¹czyæ
walkê z minami - w tym pomoc dla ofiar - w swoje d³ugoterminowe plany rozwoju.

Szkolenie, doradztwo prawne i rzecznictwo. MKCK nawo³uje wszystkie pañstwa do przyst¹pienia do Konwencji, a zorganizowane grupy zbrojne do poszanowania jej norm.

Przywódcy polityczni oraz parlamentarzyœci powinni wspieraæ finansowo i technicznie
programy oczyszczania, tak d³ugo jak bêd¹ one potrzebne.
Miêdzynarodowy Ruch Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca, miêdzynarodowe agencje rozwoju i pomocy, organizacje pozarz¹dowe oraz miêdzynarodowe
instytucje finansowe powinny zapewniæ kontynuacjê i rozwój programów zwalczania plagi
min.

Wspiera tak¿e pañstwa w przygotowaniach krajowego ustawodawstwa niezbêdnego do wdro¿enia Konwencji.

W grudniu 1997 roku przywódcy pañstw œwiata zgromadzeni w Ottawie obiecali ofiarom min,
¿e pomog¹ im odzyskaæ godnoœæ osobist¹ oraz oczyszcz¹ ich otoczenie z min. Nadszed³
czas, by wywi¹zali siê ze swych obietnic.
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MKCK odgrywa czo³ow¹ rolê we wdra¿aniu Strategii Ruchu dotycz¹cej min przeciwpiechotnych. Wspó³pracuj¹c ze stowarzyszeniami krajowymi Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca na ca³ym œwiecie, MKCK pomaga zminimalizowaæ cierpienie spowodowane minami oraz innymi wybuchowymi pozosta³oœciami wojny, anga¿uj¹c siê w trzech podstawowych obszarach:

Osobistoœci publiczne oraz media mog¹ promowaæ dotychczasowy, wyj¹tkowy sukces,
jakim jest wprowadzenie Konwencji w ¿ycie, oraz informowaæ o pozostaj¹cych wyzwaniach,
którym trzeba stawiæ czo³a.

Jednak… Wiêkszoœæ ofiar min nie mo¿e liczyæ na odpowiedni¹ opiekê czy rehabilitacjê, gdy¿ ¿yj¹ w krajach, gdzie opieka zdrowotna jest niewystarczaj¹ca, a placówki
s³u¿by zdrowia czêsto ca³kowicie zniszczone przez dzia³ania wojenne. Specyfika min
przeciwpiechotnych powoduje ¿e ich ofiary,
oprócz natychmiastowej pomocy, polegaæ
musz¹ na opiece zdrowotnej przez resztê
swojego ¿ycia. Wci¹¿ brakuje niezbêdnych
œrodków oraz wiedzy potrzebnej do oczyszczania terenów z min czy uœwiadamiania zagro¿enia spo³ecznoœci.

Zakoñczyæ oczyszczanie zaminowanych obszarów w ci¹gu 10 lat od wejœcia Konwencji w ¿ycie. W tym czasie wszystkie pañstwa objête Konwencj¹ zobowi¹zane s¹ do czynnego chronienia ludnoœci cywilnej przez podejmowanie takich kroków, jak oznaczanie i odgradzanie
zaminowanych terenów czy uœwiadamianie spo³ecznoœci o zagro¿eniach zwi¹zanych z minami.
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Œwiatowa epidemia min przeciwpiechotnych zosta³a zatrzymana, ale potrzebne s¹ jeszcze
czas, œrodki oraz sta³e zaanga¿owanie, by doprowadziæ do jej ca³kowitego wygaœniêcia.
Je¿eli wspólnie na ca³ym œwiecie podejmiemy dzia³ania, to wizja “œwiata bez min” stanie siê
rzeczywistoœci¹!

Odk¹d Konwencja zosta³a przyjêta, pañstwa
ni¹ objête, w tym równie¿ te najbardziej
dotkniête problemem min, przeznaczy³y 1,1
miliarda USD na akcjê ich zwalczania. Regularne konsultacje na szczeblu krajowym,
regionalnym i miêdzynarodowym umo¿liwi³y
wzajemn¹ wymianê doœwiadczeñ i wzmocnienie wspó³pracy na tym polu.

Zniszczyæ sk³adowane miny przeciwpiechotne w ci¹gu czterech lat od momentu wejœcia
traktatu w ¿ycie dla danego pañstwa.
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Jednak… Miny przeciwpiechotne wci¹¿ pozostaj¹ zagro¿eniem dla dzieci, kobiet, mê¿czyzn,
i to jeszcze d³ugo po zakoñczeniu konfliktu. 10-letnie terminy ca³kowitego oczyszczenia
zaminowanych terenów zaczn¹ up³ywaæ w 2009 roku. By pañstwa dotrzyma³y swoich zobowi¹zañ w tych terminach, konieczne jest zintensyfikowanie ich w³asnych wysi³ków, jak równie¿ zwiêkszenie pomocy ze strony innych pañstw.

Programy Miêdzynarodowego Komitetu Czerwonego
Krzy¿a (MKCK)
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Nigdy nie u¿ywaæ, udoskonalaæ, produkowaæ, sk³adowaæ czy przekazywaæ min przeciwpiechotnych ani nie pomagaæ komukolwiek w powy¿szych dzia³aniach.

Tam, gdzie Konwencja zosta³a wprowadzona w ¿ycie, iloœæ ofiar znacznie zmala³a, a okaleczeni otrzymuj¹ protezy i mog¹ na nowo nauczyæ siê chodziæ i tym samym siê uniezale¿niæ siê. Cenna ziemia jest zwracana lokalnym spo³ecznoœciom, daj¹c im konieczne Ÿród³a
utrzymania. A dzieci mog¹ bezpiecznie wróciæ do szkó³.
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nie ca³kowicie wyeliminowana. Ostateczny
czy pañstwa bêd¹ chcia³y wywi¹zaæ siê
œrodki.

Epidemia min zosta³a opanowana, ale jeszcze
sukces Konwencji Ottawskiej zale¿y od tego,
ze swych zobowi¹zañ i zapewniæ niezbêdne

Wiêcej informacji i materia³ów znajdziesz :

Od 1997 r., kiedy miny przeciwpiechotne sta³y siê broni¹
nielegaln¹, postêp w walce z t¹ plag¹ jest tak imponuj¹cy,
¿e idea “po³o¿enia kresu erze min” staje siê rzeczywistoœci¹. Jednak dopóki miny przeciwpiechotne okaleczaj¹
i zabija-j¹ tysi¹ce ludzi rocznie, mowa o zwyciêstwie nad
tymi “skrytymi zabójcami” jest przedwczesna.

Polski Czerwony Krzy¿
Zarz¹d G³ówny

W po³owie lat 90. personel medyczny Miêdzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzy¿a, wstrz¹œniêty rosn¹c¹ liczb¹ ofiar min wœród cywilów, okreœli³ problem min przeciwpiechotnych jako epidemiê.
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Szeroko zakrojona kampania publiczna prowadzona przez Miêdzynarodowy Ruch Czerwonego
Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca, Miêdzynarodow¹ Kampaniê na Rzecz Zakazu Min Przeciwpiechotnych (ICBL), ONZ oraz wiele pañstw, zosta³a zwieñczona w 1997 roku przyjêciem nowej
umowy miêdzynarodowej - "Konwencji o zakazie u¿ycia, sk³adowania, produkcji i przekazywania
min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu" (Konwencji Ottawskiej).

Mo¿esz równie¿ skontaktowaæ siê z Dzia³em Min i Broni w MKCK w Genewie
Tel. +41 22 730 2658,
e-mail: weapons.gva@icrc.org, www.icrc.org

Po raz pierwszy w historii, pañstwa zgodzi³y siê na wprowadzenie zakazu broni u¿ywanej

Dodatkowe Ÿród³a informacji:

powszechnie na ca³ym œwiecie, ze wzglêdu na ogromne koszty ludzkie ponoszone w wyniku jej

International Campaign to Ban Landmines (ICBL) /
Miêdzynarodowa Kampania na Rzecz Zakazu Min - (www.icbl.org)

nitarnego zakazuj¹cego stosowania pewnych rodzajów broni.

stosowania. Konwencja Ottawska opiera siê na fundamentalnych zasadach prawa huma-

Geneva International Centre for Humanitarian Demining (GICHD) - (www.gichd.ch)
United Nations Mine Action Service (UNMAS) - (www.mineaction.org)

MISJA
Miêdzynarodowy Komitet Czerwonego Krzy¿a (MKCK) jest bezstronn¹, neutraln¹ i niezale¿n¹
organizacj¹, której czysto humanitarna misja polega na ochronie ¿ycia i godnoœci ludzkiej ofiar
wojen i wewnêtrznych aktów przemocy oraz na udzielaniu pomocy tym ofiarom. MKCK kieruje
i koordynuje miêdzynarodowe dzia³ania pomocy podejmowane przez Ruch w sytuacji konfliktu.
D¹¿y równie¿ do zapobie¿enia cierpieniu ludzkiemu poprzez upowszechnianie prawa humanitarnego i uniwersalnych zasad humanitarnych. Za³o¿ony w 1863 roku, MKCK stoi u podstaw
Miêdzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca.
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International Committee of the Red Cross
19 Avenue de la Paix
1202 Geneva, Switzerland
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PO£O¯YÆ KRES ERZE MIN
SUKCESY I WYZWANIA

wania Konwencji. Wywar³o to znacz¹cy wp³yw na sytuacjê krajów bezpoœrednio dotkniêtych epidemi¹ min.

Tam, gdzie postanowienia Konwencji s¹ œciœle przestrzegane, roczna liczba nowych ofiar min spad³a o 2/3 lub wiêcej. Ocalono w ten sposób ludzkie ¿ycia, koñczyny i osiedla.

T³umaczenie z jêzyka angielskiego:
Piotr Bekasiak i Katarzyna Derlicka
sk³ad:Adrian Majchrzak

Od 1997 roku dokonano ogromnego postêpu na drodze powszechnego obowi¹zywania i stoso-
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