Poštovani gospodine Predsjedniče,
cijenjeni visoki uzvanici, dužnosnici,
poštovani i dragi gosti,
dame i gospodo,
Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo da kao gradonačelnik Grada Zagreba imam priliku
pozdraviti više od 600 delegata iz 147 država na 6. sastanku država Otavske konvencije,
koje imamo priliku ugostiti u našem lijepom gradu.
Svjesni smo da problem mina i minsko – eksplozivnih sredstava danas predstavlja
golem nacionalni, gospodarski, sigurnosni i ekološki problem.
Sa tugom u srcu ističem da je i Republika Hrvatska suočena sa ovim velikim i
opasnim problemom, te se danas nalazi između 10 minama najzagađenijih zemalja na
svijetu. Od 21 županije, minirana područja se nalaze u njih 14. Mine prijete i na području
općine Pokupsko-Hotnja, dakle nepunih dvadesetak kilometara od samog centra Grada.
Od svršetka rata do danas, od mina je stradalo više od 2 000 (1843) ljudi.Za razliku od
drugog oružja, mine su neselektivne i jednom postavljene u zemlju čekaju svoju žrtvu
desetke godina i tako predstavljaju prijetnju za nedužne civile, a osobito djecu. Zbog svega
toga mine se danas označavaju kao najpodmuklije oružje.
Da je problem mina toliko velik i alarmantan dovoljno govori i podatak da je su se u
rješavanje minskog problema uključila najvažnija tijela državne vlasti - Hrvatski Sabor i
Vlada Republike Hrvatske, koja preko posebnog Savjeta upravlja i kordinira rad
nacionalnog tijela za protuminsko djelovanje - Hrvatskog centra za razminiranje.
Početkom listopada 2000. godine Hrvatski sabor donio je Nacionalni program
protuminskog djelovanja kojim je određen cilj - razminirati područje Rpublike Hrvatske
do 2010.
Iako Grad Zagreb nije najuže ugrožen i «opterećen» problemom mina, shvatio je
važnost i opasnost ovoga problema, u kojoj nažalost stradaju ponajviše djeca, te se među
prvima uključio u rješavanje i dao veliki doprinos svim akcijama i aktivnostima koje su do
sada poduzete.

Tako se pridružio velikoj nacionalnoj akciji: "I ja mogu razminirati jedan četvorni
metar Hrvatske", čime smo željeli pokazati pozitivanim primjerom; humanost,
požrtvovnost i brigu stanovnika glavnoga grada, a ujedno potaknuti i druge gradove lijepe
naše kako bi pokrenuli akciju i na taj način pridonijeli rješavanju ovog problema.
U želji da ovaj problem što uspješnije, brže i bez većih i težih posljedica riješimo, na
dobrobit svih građana lijepe naše, a i ljubitelja naše zemlje i dragih nam gostiju, Grad
Zagreb je prihvatio pokroviteljstvo i potpomogao održavanju ovog sastanka. Ujedno smo
poduprijeli provođenje popratne medijske kampanje PAZI MINE kojom se dodatno želi
upoznati, ali i upozoriti hrvatska javnost na opasnost od protuminskih naprava.
Medijska kampanja PAZI MINE! koja prati ovaj sastanak potvrdit će ulogu
Hrvatske kao prevodnika u regiji po pitanju protuminskog djelovanja te senzibilizirati
hrvatsku javnost na još uvijek veliku opasnost od minsko-eksplozivnih naprava.
Uvjeren sam da će i ova konvencija biti uspješna i na korist svih njezinih učesnika.
Mi u Republici Hrvatskoj svi želimo i imamo jedan cilj HRVATSKU BEZ MINA –
SRETNU I SIGURNU HRVATSKU!
Svim sudionicima Konvencije želim uspješan rad!

