
 

 

DISKUSSIONSKORT MINOR 

1. Hur tror ni att befolkningen i ett mindrabbat land påverkas av minor? 

Förutom att orsaka fysiska och psykiska skador på människor, hindrar minor hela 

samhällen från att återhämta sig efter krig och konflikt.  

Barn kan inte leka i säkerhet och utplacerade minor kan hindra dem från att gå till 

skolan. Bönder kan inte längre bruka sin mark vilket minskar tillgången på mat och 

nödvändiga inkomster. När personer skadas av minor innebär det enorma personliga 

tragedier för den drabbade och hens familj, men även stora förluster för samhället där 

personen bor och arbetar. Dessutom är sjukvård och hjälp med proteser mycket 

kostsamt. Ett hårt slag för de som redan är ekonomiskt utsatta. 
 

2. Majoriteten av de som skadas eller dödas av minor är civila. Varför tror ni 
att det är så? 
Många minor placeras på åkrar, fält, längs vägar och vid skolor vilket drabbar mest 
civila då minor som ligger gömda i marken skadar och dödar även när kriget lämnat.  
 

 

3. Många minor är konstruerade för att skada och inte för att döda. Varför 
tror ni att det är så? 
Det finns minor med stor sprängverkan och med dödlig kraft, men många minor är 

konstruerade för att göra stor skada och inte för att döda, eftersom det är betydligt mer 

resurskrävande för ett samhälle att ta om hand om skadade.  
 

4. Många av de som drabbas av minor är barn. Varför tror ni att det är så?  

Barn rör sig och leker överallt - utanför bostadsområden och vägar. Många barn 

saknar viktig kunskap om vilken fara minor i deras närhet utgör. Många gånger 

plockar barn upp minor av nyfikenhet och för att de misstar dem för att vara leksaker. 

Fjärilsminan är t.ex. färgglad och formad som en fjäril.  

 

5. På vilka olika sätt är minor ett hot mot utvecklingen i drabbade länder? 
Minor hindrar samhällen som har varit i konflikt att byggas upp igen. Både den 

ekonomiska och sociala utvecklingen hotas om många människor skadas och områden 

måste spärras av. Minor och minfält stör på så vis viktiga funktioner, hotar 

livsmedelsförsörjning och tillgång till infrastruktur. Utplacerade minor kan även 

hindra biståndspersonal att nå de som är i störst behov under och efter en konflikt. 

 

 



 

 

6. Minor är billiga att producera men dyra att röja. Varför är det så dyrt att 
röja minor tror ni? 
Manuell minröjning är pålitligast men också långsammast, dyrast och farligast. Med 

metalldetektorer arbetar man med att avverka områden som är ungefär en meter stora 

i taget. När man sveper fram med en metalldetektor kommer den att ge ungefär 1000 

utslag innan den ger utslag för en faktisk mina. Med stor försiktighet gräver man 

sedan fram, och spränger minan på plats. De minor som är tillverkade i andra 

material, till exempel glas eller plast går inte att hitta med metalldetektor. De är 

speciellt tillverkade för att försvåra dess upptäckt. 

 

Maskinell minröjning går fort, men de stora maskinerna är svåra att transportera och 

kan inte användas i all terräng. Dessutom är de dyra och inte helt säkra, detta kräver 

utbildad personal.  

 

7. Vilka andra metoder kan användas för att förhindra att människor skadas 
eller dödas av minor?  

Genom utbildning och informationsspridning till människor som lever i närheten av 

minfält kan minolyckor förhindras. För att nå ut till så många som möjligt används 

exempelvis lokalradio och sms.  
 

En annan grund i FN:s arbete mot minor är opinionsbildning. Det innebär att skapa 

opinion mot användning av minor och klustervapen, exempelvis Ottawafördraget, 

fördraget om förbud av personminor. Det är ett internationellt avtal som förbjuder 

personminor som mer än 162 länder i världen anslutit sig till och som bidragit till en 

drastisk minskning av användningen av minor. De som har anslutit sig till 

konventionen får varken använda eller tillverka minor, inte heller får de uppmuntra 

andra att göra det. 

 

8. Varför tror ni att det är svårt att få länder att sluta använda minor i krig? 
Minor är billiga att tillverka, en mina kan kosta så lite som 2 amerikanska dollar. Det 

är ett effektivt och direkt sätt att både skrämma och utsätta ett helt land och dess 

befolkning för fara. Konsekvenserna är stora och det tar lång tid för återhämtning, 

uppbyggnad och minröjningsprocess. Krig tar inte slut när vapnen tystnar. Minor 

dödar civila även i fredstider. 

 

 


