
FN SKAPAR HOPP 
I KRIGETS SPÅR

Varje år skadas och dödas tusentals 
människor av minor. Majoriteten av dessa 
är civila och många är barn. Det finns 
miljontals minor utplacerade i världen 
som påverkar hela samhällen och hindrar 
en hållbar utveckling. 

Arbetet mot minor ger trygga och fredliga 
samhällen. FN:s minröjningsorganisation 
UNMAS arbetar bland annat med att röja 
minerad mark och utbilda människor som 
bor i drabbade områden för att förebygga 
dödsfall. Genom projektet Minor stödjer 
Svenska FN-förbundet detta viktiga ar-
bete världen över.

2015 antog världens ledare 
17 globala mål för hållbar 
 utveckling. Målen handlar 
om att utrota fattigdom och 
skapa fredliga samhällen, och 
ska nås senast 2030 i alla 
världens länder. 
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OBRUKBAR MARK 
FÅR NYTT LIV

Prak Chrin är bonde och bor i Kambodja. 
Tack vare att marken runt hennes hur har 
röjts har Prak och hennes familj idag en 
mycket större och säkrare yta att odla än 
tidigare. 

Miljontals människor världen över är 
beroende av att kunna producera sin 
egen mat för att bli mätta för dagen. När 
minor är placerade runt eller på åkrar 
och annan odlingsbar mark påverkar det 
bönder och matförsörjningen för både 
familjer och samhällen. Tack vare att 
mark frigörs från minor och andra explo-
siva lämningar kan fler familjer få mat 
på bordet och säkra sin inkomst. 

Mål 2 handlar bland annat om 
att öka jordbrukens produktivitet 
och att ingen ska lida av hunger. 
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MINRÖJNING  
SOM STÄRKER 
KVINNOR

Mål 5 handlar bland annat om 
att minska diskrimineringen 
av kvinnor i samhället. 

Jämställdhet är en mänsklig rättighet 
men varje dag diskrimineras kvinnor och 
flickor världen över på olika sätt. Kvinnor 
som har skadats av en mina kan uppleva 
stigmatisering, bli isolerade, och mer 
sårbara för fattigdom.

Fler och fler kvinnor utbildas till det tuffa 
och svåra arbetet som minröjare. I sam-
hällen där kvinnor är diskriminerade och 
inte har samma möjligheter kan arbetet 
innebära ett stort lyft för kvinnans ekono-
miska och sociala position. Det kan även 
bidra till att kvinnan respekteras mer 
i sin familj och ses som förebild i sina 
samhällen.  
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KRIGET SOM 
 ALDRIG TAR SLUT

Mål 16 handlar bland annat 
om att skapa fredliga och 
inkluderande samhällen.

Minor kan vara aktiva under decennier 
och påverkar därför samhället långt efter 
det att ett krig har tagit slut. Det kan 
göra det svårt för flyktingar som vill åter-
vända hem. Minor används fortfarande 
idag av bland annat rebellgrupper i 
konflikter. 

Att leva i ett fredligt samhälle är grunden 
för att man ska känna sig trygg och 
fri. Det ger samhället en möjlighet att 
utvecklas. Genom att FN arbetar på olika 
sätt för att både arbetet mot minor och 
röja minerad mark kan samhällen återfå 
både frihet och hopp om en fredlig och 
hållbar utveckling. 
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UTBILDNING 
 RÄDDAR LIV

Mål 3 handlar bland annat 
om att alla ska ha tillgång till 
en god hälso- och sjukvård. 

När en person har skadats av en mina 
krävs god sjukvård och  rehabilitering. 
Många kan behöva proteser för att 
 ersätta förlorade lemmar, men för många 
är det alldeles för dyrt. 

Ett sätt att förebygga olycks- och 
 dödsfall är att utbilda människor som 
bor eller rör sig i så kallade riskområden. 
I dessa områden startar FN utbildningar 
för att informera bland annat om hur 
minor kan se ut, hur man ska agera när 
man ser en mina och vilka områden som 
bör undvikas. Genom utbildningarna 
minskar särskilt risken att barn dör eller 
skadas av minor.  
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SÄKERHET  
– ETT MÅSTE  
FÖR UTVECKLING

Mål 1 handlar bland annat 
om att utrota fattigdom i alla 
dess former överallt. 

Så länge människor behöver leva 
i  rädsla och vara begränsade i sin 
rörlighet kommer vi aldrig utrota 
 fattigdom. Minor begränsar  tillgången 
till arbete, marknader, sjukhus och 
 skolor. Det innebär begränsningar 
för människor som lever i isolerade 
 samhällen, med fara för sina liv. 

FN arbetar världen över varje dag med 
att röja mer mark, förebygga skador och 
dödsfall genom utbildningar, se till så 
att annan FN-personal kan komma fram 
med hjälp, och stötta offer på bästa 
sätt. Genom FN:s breda arbete kommer 
vi allt närmre en minfri värld. 

Svenska FN-förbundet, mars 2019. 
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