
Landminor är fruktansvärde vapen. En 
sprängladdning göms på marken eller 
grävs ner i marken. När en människa 
trampar på minan exploderar den och 

orsakar hemska skador. Tack vare nätverket 
International Campaign to Ban Landmines (ICBL) 
och dess första ledare Jody Williams har de flesta 
länderna i världen kommit överens om att 
förbjuda truppminor.

Det var 1992 som några organisationer bestämde 
sig för att ta itu med problemet med minor. 
Genom att samarbeta hoppades man kunna 
påverka världens ledare till att skriva på ett avtal 
som förbjuder minorna. Jody Williams, som 
tidigare varit engagerad i hjälparbete i 
Centralamerika, utsågs till ledare för nätverket.

Idén med att förbjuda landminor var inte ny. 
Redan på 1970-talet försökte Röda Korset 
förbjuda minor. Då ville inte världens regeringar 
lyssna. Efter kalla kriget, i början av 1990-talet, 
vaknade intresset på nytt. Inte minst FN blev 
medveten om de skador som landminor orsakar, 
när deras personal nu kunde besöka områden som 
de inte hade kunnat åka till under kalla kriget.

De organisationer som ingick i nätverket ICBL 
krävde ett totalförbud av så kallade truppminor. 
Det är de minor som framför allt dödar och skadar 
vanliga människor. För att lyckas med det var det 
viktigt för ICBL att få världens regeringar med sig. 

Efter många möten och förhandlingar lyckades 
man till slut med sitt mål. Under ett historiskt 
möte i den kanadensiska staden Ottawa 1997 
skrev ett stort antal länder under ett fördrag som 
förbjuder truppminor. De länder som skrev under 
lovade att inte tillverka, lagra eller använda 
truppminor. De lovade också att förstöra alla sina 
minor.

Idag har 161 länder skrivit under Ottawafördraget. 
USA och Ryssland är några av de länder som 
fortfarande inte har gjort det. ICBL, som idag 
består av över tusen organisationer i över 100 
länder, kontrollerar att världens regeringar 
verkligen följer fördraget. De försöker också att få 
de länder som ännu inte skrivit under att göra det. 
Fortfarande dör och skadas tusentals människor 
varje år på grund av minor. Barn är särskilt 
utsatta, eftersom de leker eller hämtar vatten åt 
familjen, och rör sig på områden där minor kan 
finnas.

Fakta om minor

Minor delas in i två grupper: sjö- och landminor. 
Landminor i sin tur delas i truppminor (kallas även 
personminor) och fordonsminor. Ottawfördraget 
förbjuder truppminor.

”För deras arbete med att förbjuda och röja 
truppminor.”
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