Obavijest za medije
Travanj – mjesec zaštite od mina
Dana 24.04.2014. od 12:00 do 14:00 sati u Zagrebu na Europskom trgu obilježiti
će se Travanj – mjesec zaštite od mina.
Događaj organizira Invalidski odbojkaški klub Zagreb u suradnji sa zakladom Hrvatska bez
mina – zaklada za humanitarno razminiranje Hrvatske, udrugom Mine Aid, Uredom za
razminiranje VRH i Hrvatskim centrom za razminiranje.
Cilj ovog događaja je podići svijest javnosti o opasnosti MES-a1 i NUS-a2 te promicanje
pozitivne percepcije i važnosti socijalne integracije stradalnika.
U okviru programa izvesti će se performans „Svijet bez mina - Sigurnost - Sreća“ te pokazna
igra sjedeće odbojke. Aktivnosti će biti popraćene raznim edukativnim materijalima, video
prezentacijom te humanitarnom prodajom knjige "Crveni fićo" Žarka Plevnika.
O minskoj situaciji
U Republici Hrvatskoj još uvijek postoji 527,00 četvornih kilometara minski sumnjivog
prostora koji obuhvaća 10 županija te 78 gradova i općina. Ujedno pripadamo krugu zemalja
koje u svijetu imaju najveći broj stradalnika, od 1991. godine do danas u minski sumnjivim
područjima stradalo je 1979 osoba, a od toga 511 osoba smrtno.
RH potpisnica je Konvencije o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa
protupješačkih mina i o njihovom uništenju te Konvencije o kazetnom streljivu.
Opće obveze koje proizlaze iz obje Konvencije su:
 zabrana korištenja, proizvodnje, prijenosa i skladištenja MES-a i NUS-a;
 uništenje uskladištenog MES-a i NUS-a;
 identificiranje i čišćenje kontaminiranih područja;
 odgovarajuća podrška ugroženim zajednicama i stradalnicima s ciljem njihova
uključivanja u društvo i uživanja temeljnih ljudskih prava
 pružanje pomoći drugim državama potpisnicama Konvencija;
 usvajanje nacionalnih mjera u svrhu osiguranja implementacije Konvencija.
Pozivamo vas da posjetite ovaj događaj i osiguravanjem medijske pozornosti
date svoj doprinos podizanju svijesti o opasnosti mina i kazetnog streljiva te
značaju Konvencija.
Molimo vas da nas obavijestite o vašem dolasku na dolje navedene kontakte!
Zagreb 21.04.2015.
Za dodatne informacije:
Damir Kasap, +38598815758, info@iok-zagreb.hr
Marija Breber, +38598771372, zaklada@hbm.hr
¹ Minsko eksplozivna sredstva.
² Neeksplodirana ubojna sredstva

