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Bila je pomlad. Prva v obleganem Sarajevu. 
Zaloge hrane so pošle. Vsaka zaplata zemlje v 
mestu je bila dragocena. Člani satirične skupine 
Top lista nadrealista, ki jih je zaradi nadrealno 
realnega humorja poznala vsa nekdanja Jugosla-
vija, so izgubili bitko s pridelovalci paradižnika 
in so bili prisiljeni poiskati nove gredice za svo-
jo marihuano. Primerno obdelovalno površino 
so našli v središču mesta tik ob zidu, s katerim 
je Unprofor (zaščitne sile Združenih narodov) 
zavaroval sedež svojega poveljstva. Res so nad-
realistom prišle na uho govorice o minskem po-
lju, s katerim naj bi se bili obdali pripadniki sil 
Združenih narodov, vendar se je takrat zdelo še 
popolnoma nadrealno, da bi bil kdo tako nor, 
da bi mine postavil ob pločnik prometne ulice. 
Zato so projekt speljali. K sreči so jim policisti 
še pravočasno preprečili žetev “pridelka”, saj bi 
se lahko končala precej neprijetno. Toliko so lju-
dje na začetku spopadov v nekdanji Jugoslaviji 
vedeli o eksplozivnih sredstvih. Zato pa so jih to-
liko bolje poznale najrazličnejše vojske, ki so jih 
nastavljale, kadar se jim je le zahotelo. “Protipe-
hotna mina je popoln vojak! Ne potrebuje plače, 
spanja ali hrane in je pravi poklicni morilec!” je 
nekoč dejal Andy Powell, angleški častnik, sve-
tovalec pri programu razminiranja na Balkanu. 
Ko se je vojna končala, so vojaki odšli, nekateri 
so za seboj “pospravili” ali pa vsaj pustili načr-

finančne transparentnosti. Fundacija je neprofit
na ustanova, donatorji so predvsem vlade neka
terih držav, Evropska skupnost, nekaj zasebnih in 
državnih podjetij ter precej zasebnikov. ZDA so 
se odločile, da ji bodo zagotovile enak finančni 
prispevek, kot je vsota vseh drugih prispevkov 
skupaj. Do leta 2010 je fundacija zbrala več kakor 
250 milijonov evrov. Zdaj je dejavna tudi na Ci
pru, v južnem Zakavkazju, Srednji Aziji, Latinski 
Ameriki in na Bližnjem vzhodu. Močna je v vseh 
sklopih, o katerih govorijo mednarodni standardi 
protiminskega delovanja: izobraževanju o nevar
nosti min, razminiranju, pomoči žrtvam min, z 
rehabilitacijo in reintegracijo vred, uničevanju 
uskladiščenih min in zagovorništvu prepovedi 
uporabe protipehotnih min.

Po spopadih je bilo na območju nekdanje Ju
goslavije približno 8000 žrtev min, več kot 1500 
ljudi je umrlo. Podatek je nekoliko manj grozljiv, 

če vemo, da se število žrtev vsako leto zmanjša: 
prva leta jih je bilo nekaj sto na leto, zadnja nekaj 
deset. Leta 2010 je na primer v Bosni in Herce
govini na mino stopilo 14 ljudi, šest jih je pri tem 
umrlo. Fundacija je tako uspešna zaradi širokega 
delovanja, saj so v njenem programu še posebej 
poudarjeni ozaveščanje prebivalstva o nevarnosti 
min, lokalno usposabljanje žrtev za vsakodnevno 
življenje, pa tudi sodelovanje pri regionalnih pro
jektih, povezanih z zmanjševanjem humanitarnih 
in socialno ekonomskih težav in groženj, ki jih po
menijo mine in drugi eksplozivni ostanki vojne. 
Končni cilj fundacije ITF je minsko čista jugo
vzhodna Evropa, kar pomeni, da mine ne bi imele 
nobenega vpliva več na vsakdanje življenje ljudi.

te minskih polj, marsikje so mine ostale. In še 
naprej morile. Z njimi so se že leta 1995 začeli 
ukvarjati najrazličnejše organizacije, podjetja, 
vojaške enote … Za deminiranje so porabili ve-
liko denarja, učinki so bili prva leta pičli.

Slovenija je podpisnica Ottawske konvencije 
in se je marca 1998 pridružila drugim državam 
pri izpolnjevanju obveznosti iz te konvencije, po
sebno najpomembnejše – odstranjevanja proti
pehotnih min. Na pobudo vlade je bil 12. marca 
1998 ustanovljen ITF (International Trust Fund), 
Mednarodna ustanovafundacija za razminira
nje in pomoč žrtvam min. Prvotno je nameravala 
delovati le v Bosni in Hercegovini, a se je njeno 
delovanje počasi razširilo tudi v druge z minami 
onesnažene države v jugovzhodni Evropi. Z leti 
je fundaciji ITF zaupalo vse več donatorjev, saj 
je veliko pripomogla, da je delo postalo izjemno 
učinkovito, zaupali pa so ji tudi zaradi prepričljive 

Večine minskih 
polj ne morejo 
očistiti s stroji. De
miner na vzpetini 
nad Mostarjem v 
Bosni in Hercego
vini išče mine  
z detektorjem.

ŽIVLJENJE
Z MINAMI

POSLANSTVO FuNDACIJE ITF 
JE ZBIrANJE IN uPrAVLJANJE 
DONACIJ Z NAMENOM 
ODPrAVITI VPLIV MIN 
NA VSAKDANJE ŽIVLJENJE 
OgrOŽENIH SKuPNOSTI.

Meta Krese, ki večkrat piše za našo revijo, je za marca 
2011 objavljeno reportažo o Romih nedavno prejela 
ugledno novinarsko nagrado “Writing for CEE”.
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ITF v Sloveniji zagotavlja rehabilitacijo tistim žrtvam min, ki v do
movini ne morejo dobiti ustrezne pomoči. Sicer pa podpira vzpostav
ljanje nacionalnih rehabilitacijskih centrov (kakršen je ta v Gruziji).
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Zakavkazje je že zdavnaj izgubilo roman-
tični pridih, ki ga je za zahodnjake ime-
lo zaradi opisov v delih ruskih pesnikov. 

Na tistem koncu sveta so v prejšnjem stoletju 
mine postavljali vsi: nekoč vojaki Sovjetske 
zveze zaradi zunanjih in notranjih sovražni-
kov, nekoliko pozneje poklicni in prostovoljni 
vojaki samostojnih držav, po navadi takrat, ko 
so prestopili meje svojega ozemlja. Pogosto pa 
so minirali kar pri sebi doma, da bi sosedom 
preprečili obisk. Čeprav naj bi se odkriti spopadi 
nehali leta 1994, veliko min še vedno pogubno 
preži na sovražnika.

Vas KiračMuganlo leži ob meji med gruzijo 
in Azerbajdžanom, od Armenije je oddaljena 15 
kilometrov. razteza se med nizkimi griči, prekri
timi s travniki, kot nalašč za pašo živine. Otroci 
se ne morejo upreti igri na položnih pobočjih. 
Sproščeno se lovijo s potepuškimi psi, dričajo po 

Jugoslavije, bi najbrž podvomil o resničnosti te 
trditve, a tega, da je namerno zavajajoča, ji niti 
ne bi mogli očitati, saj je od konca vojne mini
lo že več kot 15 let. gotovo bi bil že čas, da bi 
nanjo pozabili, toda mine nam tega ne dovolijo. 
Slovensko javnost je 30. oktobra 2011 presenetila 
novica, da so se slovenski športni jadralni padalci 
znašli na minskem polju na odročnem strmem 
pobočju Jahorine. Eden je stopil na neeksplodi
rano ubojno sredstvo in bil huje ranjen, drugi so 
ga nekaj ur nemočno opazovali, preden so ga re
ševalci odpeljali s helikopterjem. usodni kraj je le 
devet kilometrov oddaljen od olimpijskega smu
čišča. Domačini vedo, da je to območje nekda
njega bojnega delovanja in zato nevarno za tiste, 
ki se ukvarjajo s takšnimi športi. A slovenski pa
dalci so bili pripadniki generacije, ki je takrat, ko 
je v Bosni in Hercegovini divjala vojna, hodila v 
prvi razred osnovne šole, zato najbrž niso mogli 

vedeti, da bi si pred vzponom na Jahorino morali 
priskrbeti popolnoma drugačne podatke, kot jih 
sicer potrebujejo za varno letenje. Polagalci min 
so tako na dolgi rok dosegli veliko več, kot so si 
v svojih bolnih glavah sploh kdaj predstavljali.

Nihče ne ve, koliko sveta je posejanega z mi
nami in neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. 
Največ, kar si poznavalci upajo reči, je, da ima ta 
hip kakih 80 držav težave s temi smrtonosnimi 
predmeti. Da je fundacija ITF referenčni model, 
priznavajo donatorske skupnosti – med drugimi 
Evropska komisija – in tudi države, ki prejema
jo pomoč, ter strokovna javnost. ITF se ponaša 
z zelo konkretnimi rezultati: Makedonija, Črna 
gora, Albanija in Srbija so očiščene min, s čimer 
je organizacija dosegla enega izmed svojih ciljev. 
A uslužbenci fundacije ITF si želijo jugovzhodno 
Evropo brez min. Je to uresničljivo? Če bi bilo od
visno samo od njih, gotovo.  j

bregovih, skrivajo drug pred drugim. Kot da ži
vijo v srečni brezskrbnosti. Pa ni tako. Območje 
je minirano. “Po vsej verjetnosti,” je razložil gru
zinski podpolkovnik David Asabašvili. Le kdo 
bi točno vedel, kje vse v tistem delu sveta ležijo 
minska polja! Samo žrtve – otroci, žene, možje, 
pa tudi živali – potrjujejo neizprosno dejstvo, da 
mine so. Ne da bi zares hoteli, izzivajo usodo, in 
ne da bi se tega zares zavedali, nadaljujejo tvega
no igro pogumnega poročnika Vulića iz Junaka 
našega časa pesnika Lermontova, ki je tako trdno 
verjel v vnaprejšnjo določenost usode, da si je 
mirno nastavil cev pištole na čelo in sprožil. In 
vsaj za nekaj ur pretental usodo.

Jahorina, lepotica nad glavnim mestom Sara-
jevo, ki se je vojna ni nikoli dotaknila, je opis, s 
katerim slovenska turistična agencija vabi goste 
v Bosno in Hercegovino na počitnice. Vsak, ki 
je spremljal potek bojev na območju nekdanje 

Z donatorskim denarjem, 
ki je prišel v Albanijo tudi 
prek fundacije ITF, so se 
takoj lotili čiščenja posle
dic eksplozije v skladišču 
starega orožja v Gërdecu 
(levo). Regina Murati 
(desno) je morala prestati 
številne zahtevne opera
cije, da je preživela.


