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Spominjam se tako æivo, kot da se je zgodilo vËeraj, Ëeprav
je od takrat minilo æe veË kot petnajst let. Bil je lep junijski dan. Ko sem se
vrnil z dela, me je na domaËem pragu Ëakal kurir s pozivom, da se moram
v vojaπki obleki Ëim prej javiti na zbornem mestu. ZaËela se je vojna.
Vojna v Sloveniji je bila kratka, ubitih je bilo malo ljudi in tudi materialne
πkode ni bilo veliko. Imel sem sreËo, da sem se lahko æiv in zdrav vrnil
domov. Toplo mi je bilo pri srcu, ko sem spet objel svojo
æeno in hËerko.
Æal pa na Hrvaπkem in πe posebej v
Bosni ni bilo tako. Vojna je trajala veË
let, umrlo je veliko ljudi in poruπenih
ali poæganih je bilo veliko hiπ. Trpeli
in umirali so tudi otroci.  
Zaradi min, ki so ostale zakopane v
zemlji, umirajo tudi πe potem, ko je
vojna æe zdavnaj konËana. Ærtve so
æene, moæje, otroci in tudi æivali, ki
po nesreËi stopijo na skrito mino.
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Nekateri eksplozijo mine preæivijo, ostanejo
pa brez ene ali obeh nog in s poπkodbami
na drugih delih telesa. MoËno me
stisne pri srcu, ko pomislim na njihovo
trpljenje. Iskanje in odstranjevanje
min je poËasno in nevarno delo.  
Do nesreË prihaja tudi, ko ga
opravljajo dobro izπolani   
odstranjevalci min.

Najbolj varni so
takrat, ko uniËujejo mine
s posebnimi stroji. Æal pa
s stroji ne morejo povsod,
zato morajo veËino min
odstraniti roËno. IπËejo jih s
kovinskimi palicami, ki jih
previdno zabadajo v tla.
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Pri iskanju jim lahko pomagajo izπolani
psi. To odgovorno delo je za psa le igra.
Celo ljubosumen je, kadar ga zamenja
drug pes. Ko zakopano mino

zavoha,
se usede poleg
nje in mirno poËaka
svojega vodnika. Ta ga
pohvali in nagradi z æogico,
s katero se lahko poigra.
Pa še to:
Pes in njegov vodnik lahko zaËneta iskati mine πele potem,
ko sta uspeπno opravila πolanje. Na vsakih πest mesecev
ju ponovno preverijo. Na stara leta dobi pes dobrega
skrbnika in gre v zasluæen pokoj.
V Bosni in Hercegovini pa nekateri psi tudi na starost
nadaljujejo delo. S svojimi vodniki hodijo po πolah
in otroke uËijo o nevarnih minah, ki so jih odrasli
tako brez vsake pameti posejali po vsej dræavi.
To je zares potrebno, saj so tam πe vedno πole,
ki so obdane z nevarnimi minskimi polji.
Minska polja so tudi drugje po svetu. Kjer
je vojna, min ne postavljajo samo na
kopnem, ampak tudi v vodi. Z njimi
prepreËujejo plovbo. Ko se ladja
dotakne vodne mine, ta eksplodira
in preluknja ladijski trup.
Dragi starši!
Mislim, da je prav, da se z otrokom ne pogovarjamo samo o svetlih plateh æivljenja, ampak odkrito
tudi o stiskah ljudi in o temnih plateh Ëlovekovega delovanja. To mu lahko pomaga poveËati sposobnost
væivljanja (empatije) in bo zato znal bolje sodelovati z drugimi ljudmi ter v nevarnosti bolje ukrepati.
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