
Wit-Rusland en Guyana verbannen landmijnen 
 
Weer stap dichter bij mijnenvrije wereld 
 
Handicap International België (HIB) kondigt met trots aan dat Wit-Rusland toetreedt tot het Verdrag 
voor het Verbod op Landmijnen (Verdrag van Ottawa). Naast deze toetreding besloot Guyana, dat het 
verdrag al in december 1997 ondertekende, eerder deze week het ook te ratificeren. Beide resultaten 
werden bereikt mede dankzij intensief lobbywerk van ICBL (Internationale Campagne voor een 
Verbod op Landmijnen) en HIB, en kaderen binnen het streven van HIB om de wereld zo snel mogelijk 
mijnenvrij te krijgen. 
 
Eén van grootste stocks antipersoonsmijnen binnenkort vernietigd 
President Lukashenko van Wit-Rusland tekende eind vorige week een decreet waarmee hij aangaf 
dat zijn land de bepalingen van het Verdrag voor het Verbod op Landmijnen – dat de productie, het 
gebruik, opslaan en transporteren van antipersoonsmijnen verbiedt – onderschrijft. 
 
Wit-Rusland bezit één van de grootste voorraden antipersoonsmijnen ter wereld (4.5 miljoen). Deze 
zijn afkomstig uit de periode dat het land nog deel uitmaakte van de Sovjet Unie.Volgens het verdrag 
moet die stock binnen vier jaar vernietigd worden, hetgeen zo’n 10 à 12 miljoen euro zal kosten.  
 
Het gebrek aan financiële middelen was het grootste struikelblok voor de toetreding van Wit-Rusland 
tot het Verdrag. Nu de internationale gemeenschap heeft aangegeven dat ze de nodige hulp zal 
verlenen bij de vernietiging stond niets de ondertekening nog in de weg.  
 
“In de regio Centraal-Azië zijn er tal van regeringen die het Verdrag van Ottawa nog niet ondertekend 
hebben”, zegt Stan Brabant, Hoofd van de Mine Policy Unit van Handicap International Belgium. 
“Vooral in Tsjetsjenië wordt nog intensief gebruik gemaakt van antipersoonsmijnen. We hopen dat Wit-
Rusland met zijn toetreding het goede voorbeeld geeft”. 
 
Zuid –Amerika mijnenvrij 
Guyana was het enige land in Zuid - Amerika dat het Verdrag van Ottawa nog moest ratificeren. 
Alhoewel het niet gekend is als producent of exporteur van antipersoonsmijnen, schatte het laatste 
Landmine Monitor Report toch dat Guyana over een 20.000-tal antipersoonsmijnen beschikt.  
 
Nu het land het verdrag ratificeerde zullen deze mijnen, vooral afkomstig uit Noord-Korea, zo snel 
mogelijk vernietigd worden zal het hele Zuid-Amerikaanse continent binnen afzienbare tijd mijnenvrij 
zijn.  
 
Het Verdrag voor het Verbod op Landmijnen is door meer dan 130 landen geratificeerd, en door meer 
dan 140 ondertekend. Handicap International België brengt op 9 september zijn ‘Landmine Monitor 
Report 2003’ uit met de laatste bevindingen. 
 
Over Handicap International Belgium 
Handicap International Belgium, opgericht in 1986, is een onafhankelijke organisatie die er voor zorgt 
dat mensen met een handicap hun zelfstandigheid en hun plaats in de samenleving terugvinden, 
vooral in landen met moeilijke leefomstandigheden. De Blauwe Veters® staan daar symbool voor. 
Handicap International Belgium heeft meer dan 60 projecten in 17 landen die zich in een acute of 
chronische crisissituatie bevinden. De activiteiten houden systematisch rekening met een drievoudige 
invalshoek: preventie, readaptatie en sociaal-economische herinschakeling. 
De organisatie is co-winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede 1997 voor haar leidende rol in de strijd 
tegen antipersoonsmijnen. Ze mag rekenen op de Hoge Bescherming van Hare Koninklijke Hoogheid 
Prinses Mathilde. De ambassadeur voor Handicap International is acteur Michaël Pas. Hij bezocht 
onlangs de projecten in Cambodja. 


