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Saya sangat senang menambahkan suara saya hari ini dengan suara Sekretaris Jenderal
Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan banyak pemimpin lainnya, aktivis, dan warga yang peduli, untuk
menyerukan kepada semua negara untuk mengawasi tujuan akhir membersihkan dunia dari ranjau
darat dan sisa-sisa bahan peledak perang. Hal ini membutuhkan tekad.
Saat kita keluar dari bayang-bayang pandemi, saya ingin memuji pria dan wanita yang
dengan teguh berpegang pada rutinitas mereka dan membersihkan serta menghancurkan ratusan
ribu bahan peledak pada tahun 2020, dari ranjau darat, hingga bom yang tidak meledak dan alat
peledak improvisasi. Pekerjaan berlanjut karena individu, organisasi, dan pemerintah berpegang
teguh padanya.
Tempat Aman baru dibangun di Kamboja, Chili menyatakan wilayahnya bebas ranjau, dan
semua negara yang berpihak pada Konvensi Larangan Ranjau telah menyatakan niat mereka untuk
membersihkan wilayah mereka dari anti-personil ranjau darat pada akhir dekade ini.
Tetapi ada kontaminasi baru. Bulan lalu kami menandai peringatan 10 tahun perang di
Suriah, konflik yang telah menyebabkan ratusan ribu kematian, jutaan orang terlantar, dan ribuan
ton kontaminasi bahan peledak baru. Pertarungan harus dihentikan. Izin harus dimulai dengan
sungguh-sungguh dan dalam skala besar.
Dan ada kontaminasi lama. Perang Vietnam secara resmi berakhir lebih dari 45 tahun yang
lalu, tetapi ranjau darat dan kontaminasi bahan peledak masih mencemari sebagian besar wilayah.
Satu ranjau darat dapat menghancurkan komunitas: membunuh ayah, ibu, dan seringkali
korbannya adalah anak-anak.
Visi yang harus kita capai adalah dunia di mana individu dan komunitas tinggal di rumah
yang aman, di tempat yang aman, di lingkungan yang aman. Dimana hak asasi manusia, hak untuk
hidup, kebebasan, keamanan pribadi dan kebutuhan dasar terpenuhi dan tidak ada yang tertinggal,
termasuk mereka yang selamat dari kecelakaan senjata peledak, mereka yang terluka dan cacat,
yang harus diintegrasikan sepenuhnya sebagai anggota masyarakat yang setara.
4 April adalah Hari Internasional untuk Kesadaran Ranjau dan Bantuan dalam Pekerjaan
Ranjau, lakukan apa pun yang Anda bisa, dalam posisi apa pun yang Anda pegang, untuk mencapai
visi ini. Mari tetap fokus.

