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Explorare
Introductivă
Imagini
şi
percepţii
(o sesiune)

Care este imaginea dumneavoastră asupra
conflictelor armate?

IMAGINI ŞI PERCEPŢII:
Evaluarea cunoștințelor cursanţilor şi a
părerilor acestora despre conflictele armate
şi despre încercările de a le limita

Ce părere aveţi despre încercările de a
limita suferinţa care rezultă din conflictele
armate?

CONCEPTE:
Limite în conflictele armate
Demnitatea umană

Ce este demnitatea umană?

ABILITĂŢI DEZVOLTATE:
A discuta
A asculta
Prezentarea adecvată a unor idei
contradictorii
Fundamentarea opiniilor pe argumente
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EXPLORAREA DREPTULUI UMANITAR
STRUCTURA CURSULUI
EXPLORARE INTRODUCTIVĂ
Explorare introductivă: imagini şi percepţii
MODULUL 1: PERSPECTIVA UMANITARĂ
Explorarea 1A: Ce pot face martorii?
Explorarea 1B: Analiza actelor umanitare
Explorarea 1C: Dilema unui martor

[relatări depre acte umanitare]
[voci din război]
[scenariul unei dileme]

MODULUL 2: LIMITE ÎN CADRUL UNUI CONFLICT ARMAT
Explorarea 2A: Limitarea distrugerilor
[fotografii, colaje foto, reguli de bază]
Explorarea 2B: Coduri de-a lungul timpului [exemple de coduri referitoare la conflictele
armate]
Explorarea 2C: Îndreptarea atenţiei asupra copiilor „soldaţi”
[colaj foto, video, hartă]
Explorarea 2D: Îndreptarea atenţiei asupra minelor antipersonal
[video, hartă]
MODULUL 3: DREPTUL ÎN ACŢIUNE
Explorarea 3A: Identificarea încălcărilor dreptului internaţional umanitar
[voci din
război]
Explorarea 3B: Din perspectiva combatanţilor
[scenarii pentru dileme]
Explorarea 3C: Cine este responsabil?
Studiu de caz – My Lai
[video şi interpretare de roluri]
MODULUL 4: APLICAREA JUSTIŢIEI
Explorarea 4A: Raţiunea justiţiei
Explorarea 4B: Evoluţia tribunalelor internaţionale

[parcurgere de texte]
[parcurgere de texte]

MODULUL 5: REACŢIA FAŢĂ DE CONSECINŢELE RĂZBOIULUI
Explorarea 5A: Nevoi care îşi au originea în devastarea provocată de război [colaj foto]
Explorarea 5B: Pregătirea unei tabere pentru persoanele deplasate intern de război
Explorarea 5C: Îndreptarea atenţiei asupra protejării prizonierilor
[video]
Explorarea 5D: Îndreptarea atenţiei asupra refacerii legăturilor de familie
[colaj foto]
Explorarea 5 E: Etica acţiunilor umanitare
[scenarii pentru dileme]
EXPLORARE DE ÎNCHEIERE
Explorare de încheiere: Ce facem mai departe?
GLOSAR

[video]
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MATRICEA CURSULUI
ÎN TOATE MODULELE
ABILITĂŢI

CONCEPTE
Demnitatea umană

A discuta

Obstacole în calea
unui comportament umanitar
Dilemă
Consecinţă

A asculta
Prezentarea adecvată
a unor idei contradictorii
Brainstorming (generarea de
idei )
Raţionamente juridice

Perspectivă multiplă

Adoptarea unui punct de
vedere
Interpretarea de roluri
Analiza relatărilor
Relatarea de cazuri
Analiza unei dileme

Identificarea consecinţelor

Evaluarea unui scop

Urmărirea consecinţelor
Analiza unei probleme
Evaluarea nevoilor
Identificarea soluţiilor

Evaluarea efortului
Lucru în grup
A planifica
Evaluarea proiectului

Identificarea unei probleme

Păstrarea evidentelor
(înregistrări/documente)

MODULELE
MODUL
EXPLORARE
INTRODUCTIVĂ

MODUL

ÎNTREBĂRI DE
ÎNDRUMARE
Care este imaginea
dumneavoastră
asupra conflictelor
armate?

CONCEPTE
Limite în cadrul
unui
conflict
armat

Ce părere aveţi
despre încercările de
a limita suferinţa
provocată de
conflictele armate?

Demnitatea
umană

Ce este demnitatea
umană?

Dilemă

ÎNTREBĂRI DE
ÎNDRUMARE

CONCEPTE

EXPLORĂRI
Imagini şi
percepţii

EXPLORĂRI

OBIECTIVE
- conştientizarea aspectelor
centrale care stau la baza dreptului
internaţional umanitar;
- conştientizarea faptului că
anumite probleme care apar în
explorarea dreptului umanitar nu
au rezolvări simple
- elaborarea unei definiţii
preliminare a demnităţii umane.

OBIECTIVE

IDEI PRINCIPALE
- Conceptul de demnitate umană este
unul de bază şi va fi reanalizat pe
parcursul explorării dreptului
umanitar (EDU).;
- Anumite probleme întâlnite în cadrul
EDU nu au o singură rezolvare sau nu
au o rezolvare simplă. EDU are drept
scop identificarea unor astfel de
probleme şi analiza acestora.

IDEI PRINCIPALE
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MODULUL 1

Ce este un martor?

Martor

Perspectiva
umanitară

Care sunt dilemele cu
care se confruntă
martorii?

Act umanitar

1A
Ce pot face
martorii?

- înţelegerea influenţei pe care un
martor o poate avea asupra acţiunilor
celorlalţi;
- conştientizarea cazurilor în care
martorii acţionează în situaţii de
violenţă pentru a proteja viaţa şi
demnitatea umană.

1B
Analiza
actelor
umanitare

- înţelegerea conceptului de act
umanitar.;
- înţelegerea influenţei presiunii
sociale asupra acţiunilor de întreprins
în situaţii în care viaţa sau demnitatea
cuiva este supusă riscurilor.;
- demonstrarea capacităţii de a
identifica acte umanitare relatate la
ştiri sau întâlnite în viaţa cotidiană.
- recunoaşterea dificultăţilor pe care
le pot întâlni persoanele atunci când
sunt martore la o ameninţare la
adresa demnităţii umane.;
- deprinderea modului de a analiza o
dilemă

Presiune socială

Ce influenţă pot avea
martorii?
Care este natura
actelor umanitare?

1C
Dilema unui
martor

MODUL
MODULUL 2
Limite în
cadrul unui

ÎNTREBĂRI DE
ÎNDRUMARE
Care sunt limitele
necesare şi de ce?

CONCEPTE
Limite în
conflictele
armate

EXPLORĂRI
2A
Limitarea
distrugerilor

OBIECTIVE
- înţelegerea unora dintre motivele
pentru care sunt necesare reguli în
cadrul unui conflict armat;

- martorii sunt persoane care, pe durata
conflictelor armate, acţionează pentru a
proteja viaţa şi demnitatea unor oameni
pe care pot să nu-i cunoască;
- martorii acţionează adesea în pofida
riscurilor sau a vătămărilor personale.;
- oamenii obişnuiţi de pretutindeni au
luat atitudine împotriva acţiunilor
inumane pentru a proteja persoanele
vulnerabile.
- actele umanitare sunt acelea care
protejează o persoană a cărei viaţă sau
demnitate sunt în pericol, în special o
persoană care, în mod obişnuit, nu ar
beneficia de protecţie.;
- actele umanitare, care au ca scop
protejarea vieţii şi demnităţii umane, pot
fi dificile în anumite contexte sociale.
- în cadrul multor acte umanitare,
oamenii întâlnesc problema alegerii între
a proteja pe cineva sau nu, atunci când
acest lucru poate implica riscuri sau
costuri pentru propria persoană sau
pentru persoanele pe care încearcă să le
protejeze.;
- fiecare dintre soluţii poate prezenta
consecinţe complexe şi de durată pentru
toate persoanele implicate.

IDEI PRINCIPALE
- dreptul umanitar are ca scop protejarea
vieţii şi a demnităţii în timpul
conflictelor armate. Acest lucru se
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conflict armat

De unde provin
aceste limite?
Care este modul de
elaborare a regulilor
pentru limitarea
consecinţelor
războiului?

- înţelegerea complementarităţii
dintre dreptul internaţional al
drepturilor omului şi dreptul
internaţional umanitar.;
- cunoaşterea unora dintre regulile de
bază ale dreptului internaţional
umanitar.

Civili,
necombatanţi
(hors de combat)
Drepturile
omului
Protecţie
Nevoile copiilor
Arme
nediscriminatorii
Efectul de
domino

MODUL

ÎNTREBĂRI DE
ÎNDRUMARE

CONCEPTE

2B
Coduri de-a
lungul
timpului

2C
Îndreptarea
atenţiei asupra
copiilor
„soldaţi”

- conştientizarea faptului că în locuri
şi momente diferite ale istoriei,
oamenii au creat coduri care să
reglementeze conflictele armate.
- cunoaşterea unor exemple de
interdicţii şi obligaţii în cadrul
codurilor timpurii.
evidenţierea
relaţiei
dintre
evenimente şi evoluţia normelor
umanitare.
- conştientizarea scopului practicii de
a folosi copiii ca soldaţi şi a
consecinţelor care decurg din aceasta
- înţelegerea necesităţii existenţei
unei vârste minime pentru recrutare.

EXPLORĂRI

OBIECTIVE

realizează prin limitarea mijloacelor şi
metodelor de război, în general, pentru a
reduce suferinţa inutilă şi în special,
pentru a proteja necombatanţii şi pe cei
care nu mai participă la lupte,.;
- atât dreptul internaţional umanitar cât
şi dreptul internaţional al drepturilor
omului au acelaşi scop principal, de a
proteja viaţa şi demnitatea umană.
Dreptul internaţional umanitar realizează
acest lucru exclusiv în perioadele de
conflict armat deoarece este creat special
pentru astfel de situaţii extreme, în timp
ce dreptul internaţional al drepturilor
omului se aplică în permanenţă.
- eforturile omenirii de a limita
brutalitatea războiului sunt universale.
- istoria ne oferă multe exemple de
coduri care au ca scop restrângerea
utilizării violenţei pentru a reduce
suferinţele inutile şi pentru a controla
distrugerile.

- copiii trebuie protejaţi pe durata
conflictelor armate. O formă de protecţie
este respectarea vârstei minime de
recrutare în cadrul grupărilor militare.
- vârsta minimă la nivel internaţional
este de 15 ani. Recrutarea copiilor sub 15
ani (fie „voluntară” sau forţată) repezintă
o crimă de război.
IDEI PRINCIPALE
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MODULUL 2
Limite în
cadrul unui
conflict armat
(continuare)

MODULUL 3
Dreptul în
acţiune

MODUL

Care sunt regulile cel
mai des încălcate şi
de ce?

Încălcarea
regulilor

Cu ce dileme se
confruntă
combatanţii?

Distincţia între
civili şi
combatanţi

ÎNTREBĂRI DE

Reacţie în lanţ
CONCEPTE

- cunoaşterea faptului că recrutarea
copiilor sub 15 ani în cadrul
grupărilor armate reprezintă o
încălcare a dreptului internaţional
umanitar şi a faptului că în prezent se
depun eforturi pentru ridicarea
vârstei minime la 18 ani.

- în prezent se depun eforturi
internaţionale pentru a ridica limita
vârstei minime la 18 ani.

2D
Îndreptarea
atenţiei asupra
minelor
antipersonal

- înţelegerea motivelor pentru care
sunt interzise anumite arme care nu
pot să discrimineze şi care provoacă
suferinţe inutile
- demonstrarea capacităţii de a
urmări consecinţele („efectul de
domino”) utilizării minelor de teren.
- înţelegerea modului în care opinia
publică şi mobilizarea societăţii pot
contribui la dezvoltarea dreptului
internaţional umanitar.

3A
Identificarea
încălcărilor
dreptului
internaţional
umanitar

- dezvoltarea capacităţii de a
identifica unele încălcări ale
dreptului internaţional umanitar
- recunoaşterea exemplelor în care o
încălcare duce la alta – aplicarea
conceptului de consecinţe care duc la
o „reacţie în lanţ”

- armele cum ar fi minele de teren şi
armele biologice sau chimice sunt
interzise deoarece produc efecte
nediscriminatorii – nu fac deosebire între
combatanţi şi civili – şi provoacă
suferinţe inutile.
- în plus faţă de urmările medicale şi
psihologice asupra victimelor, utilizarea
minelor de teren provoacă de asemenea
consecinţe sociale şi economice pentru
persoane, familiile acestora, comunităţile
din care fac parte, pentru state şi pentru
comunitatea internaţională.
- interzicerea producerii şi utilizării de
mine antipersonal (Convenţia de la
Ottawa din 1997) ilustrează modul în
care dreptul internaţional umanitar poate
progresa ca rezultat al mobilizării
maselor.
- aceste reguli ale dreptului internaţional
umanitar sunt create în mod special
pentru situaţii de conflict armat.
- încălcarea dreptului internaţional
umanitar duce adesea la o reacţie în lanţ
ce cuprinde şi alte încălcări.

EXPLORĂRI

OBIECTIVE

IDEI PRINCIPALE
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MODULUL 3
Dreptul în
acţiune
(continuare)

ÎNDRUMARE
Cine este responsabil
de asigurarea
respectării dreptului
internaţional
umanitar?
3B
Din
perspectiva
combatanţilor

- recunoaşterea dilemelor şi a
consecinţelor în situaţiile de luptă în
care unul dintre scopuri este
respectarea dreptului internaţional
umanitar.
- recunoaşterea problemelor în
aplicarea dreptului internaţional
umanitar atunci când diferenţa dintre
civili şi combatanţi este neclară.

3C
Cine este
responsabil?

- Identificarea persoanei care, din
punct de vedere militar, este
responsabilă de asigurarea respectării
regulilor
- identificarea modului de îndeplinire
a responsabilităţii.

Studiu de caz
My Lai:
Ce a mers bine
şi ce a mers
rău?

- conştientizarea modalităţilor în care
oamenii obişnuiţi reacţionează în faţa
unor încălcări grave ale dreptului
umanitar.
- înţelegerea unora dintre problemele
şi dilemele implicate de
implementarea şi aplicarea dreptului
internaţional umanitar.

- oamenii invocă numeroase motive
pentru încălcările care se produc uneori.
Astfel de motive includ răzbunarea,
luptele în zone populate, ideea că civilii
ajută inamicul, ordine ilegale de la
superiori etc.
- respectarea regulilor de drept
internaţional umanitar în situaţii de
conflict armat implică uneori anumite
dileme.
- multe dileme rezultă din dificultatea de
a distinge între combatanţi şi civili.
- uneori oamenii îngreunează în mod
intenţionat distincţia, alteori acest lucru
este cauzat de desfăşurarea luptelor în
zone populate..
- pentru respectarea dreptului
internaţional umanitar, multe persoane
au responsabilităţi de îndeplinit. Deşi o
singură persoană poate încălca dreptul
umanitar, este nevoie de eforturile
combinate ale oficialităţilor
guvernamentale, conducătorilor militari
şi ale combatanţilor pentru a asigura
respectarea legii.
- sprijinul acordat aplicării dreptului
internaţional umanitar este în interesul
oricărei naţiuni.
- combatanţii nu au obligaţia de a
respecta un ordin ilegal.
- realităţile situaţiilor moderne de luptă
pot îngreuna foarte mult implementarea
dreptului internaţional umanitar.
- statele pot întâmpina dificultăţi în
eforturile lor de a aduce în faţa justiţiei
membri ai propriei lor armate pentru
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încălcarea dreptului internaţional
umanitar.

MODUL
MODULUL 4
Aplicarea
justiţiei

ÎNTREBĂRI DE
ÎNDRUMARE
De ce este nevoie de
justiţie?

CONCEPTE
Implementarea
DIU

Cum se poate realiza
justiţia?

Aplicarea DIU

Cine ar trebui să-i
judece pe acuzaţi?

Distincţia între
civili şi
combatanţi
Ordin ilegal

EXPLORĂRI
4A
Raţiunea
justiţiei

OBIECTIVE
- înţelegerea faptului ca masurile
luate impotriva celor care comit
încalcări ale DIU pe timpul unui
conflict armat, pot afecta bunul
mers al unei societăţi dupa
terminarea conflictului armat.

4B
Evoluţia
tribunalelor
internaţionale

- înţelegerea evoluţiei eforturilor
internaţionale întreprinse pentru a
aduce criminalii de război în faţa
justiţiei.
- conştientizarea unor probleme pe
care le implică judecarea crimelor de
război.

5A
Nevoi care îşi
au originea în

- înţelegerea modului în care războiul
afectează mijloacele de subzistenţă
normale ale vieţii.

Presiune socială
Responsabilitate
individuală
Responsabilitatea
conducătorilor

IDEI PRINCIPALE
- dreptul internaţional umanitar impune
ca persoanele care comit sau comandă
comiterea de încălcări grave să fie aduse
în faţa justiţiei.
- fiecare stat semnatar al Convenţiilor de
la Geneva este responsabil pentru
difuzarea, respectarea şi aplicarea
dreptului internaţional umanitar.
- tribunalele penale internaţionale au
evoluat ca o soluţie pentru numeroasele
probleme implicate de identificarea unei
autorităţi care să judece şi să
pedepsească crimele de război.
- atunci când judecătorii analizează
vinovăţia, aceştia iau în considerare dacă
acuzatul a comis crima în mod
intenţionat. Nici executarea ordinelor şi
nici precedentele constând în încălcări
asemănătoare nu absolvă respectiva
persoană de vină.

Crimă de război

MODULUL 5
Reacţia faţă
de

Care sunt
consecinţele
războiului?

Condiţii necesare
pentru a
răspunde în faţa
justiţiei
Nevoi de bază
Nevoi
nemateriale

- conflictele armate provoacă pierderi
imense ale resurselor şi afectează
mijloacele de subzistenţă normale ale
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consecinţele
războiului

Ce eforturi trebuie
depuse pentru a le
face faţă?

Refugiaţi,
persoane
deplasate intern

devastarea
provocată de
război

- conştientizarea scopului acţiunii
umanitare necesare pentru a reduce şi
preveni suferinţa provocată de
conflictele armate.

EXPLORĂRI

OBIECTIVE

5B
Pregătirea unei
tabere pentru
persoanele
deplasate din
cauza
războiului

- conştientizarea dimensiunilor
efortului de care este nevoie pentru a
satisface nevoile umane care rezultă
în urma dislocării persoanelor,
inclusiv în ceea ce priveşte
asigurarea securităţii acestora
- conştientizarea unor aspecte ale
asistenţei şi protecţiei de care au
nevoie oamenii atunci când
conflictele armate îi obligă să-şi
părăsească locuinţele.
- conştientizarea unora dintre
modalităţile în care dreptul
internaţional umanitar protejează
vieţile şi demnitatea prizonierilor.
- înţelegerea unor dileme cu care se
confruntă personalul umanitar în
protejarea prizonierilor

Neutralitate

MODUL
MODULUL 5
Reacţia faţă
de
consecinţele
războiului
(continuare)

Care sunt dilemele pe
care le implică
acţiunile umanitare?
ÎNTREBĂRI DE
ÎNDRUMARE

Imparţialitate
CONCEPTE

5C
Îndreptarea
atenţiei asupra
protejării
prizonierilor

vieţii.
- la izbucnirea unui conflict armat, viaţa
şi demnitatea umană devin vulnerabile şi
necesită protecţie specială.
- sarcina de a asigura mijloacele
necesare subzistenţei împlică acţiunea
comună a numeroase organizaţii
umanitare.
IDEI PRINCIPALE
- reacţia la nevoile persoanelor deplasate
intern din cauza conflictelor armate
presupune o planificare şi un efort
substanţial.
- în plus faţă de nevoile biologice
imediate (apă, hrană, adăpost, îngrijire
medicală etc.), trebuie tratate şi nevoile
sociale şi psihologice. Acestea includ
sprijinul acordat oamenilor pentru a-şi
redobândi autonomia cât mai repede
posibil.
- viaţa şi demnitatea persoanelor care au
devenit prizonieri ca urmare a unui
conflict armat sunt supuse riscurilor.
- dreptul internaţional umanitar impune
protejarea prizonierilor şi vizitarea
închisorilor de către personalul umanitar
pentru a verifica dacă această protecţie
este asigurată.
- personalul umanitar care vizitează
prizonieri se poate confrunta, în
activitatea desfăşurată, cu dileme.
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5D
Îndreptarea
atenţiei asupra
refacerii
legăturilor de
familie

MODUL

ÎNTREBĂRI DE
ÎNDRUMARE

CONCEPTE

MODULUL 5
Reacţia faţă
de
consecinţele
războiului
(continuare)

EXPLORARE
DE
ÎNCHEIERE

Cum puteţi promova
respectul pentru
demnitatea umană?

Mobilizarea
tinerilor

- conştientizarea dificultăţilor cu care
se confruntă familiile separate de
război.
- înţelegerea dimensiunii efortului
necesar pentru reunificarea familiilor
separate de război.

EXPLORĂRI

OBIECTIVE

IDEI PRINCIPALE

5E
Etica acţiunilor
umanitare

- cunoaşterea unor principii care
ghidează acţiunile umanitare, cum
ar fi neutralitatea şi imparţialitatea
- înţelegerea unor dileme cu care
personalul umanitar se poate
confrunta în acţiunile întreprinse.

Ce facem mai
departe?

- aplicarea cunoştinţelor dobândite
pentru pregătirea unui proiect care
promovează demnitatea umană.

- este necesară existenţa unui cod de
conduită pentru organizaţiile umanitare.
- personalul umanitar trebuie să fie
neutru şi imparţial în asigurarea
protecţiei şi ajutorului, pentru a câştiga
şi păstra încrederea tuturor părţilor
implicate în conflict.
- personalul umanitar se confruntă cu
dileme de ordin etic în activităţile
întreprinse. Deşi poate nu există
răspunsuri sau decizii în mod evident
corecte, este important să recunoaştem şi
faptul că neîntreprinderea unor acţiuni
repezintă o decizie cu consecinţe.
- există multe lucruri pe care o persoană
le poate întreprinde pentru a sprijini în
mod activ demnitatea umană, şi este
posibilă participarea în cadrul unui
proiect care să corespundă abilităţilor şi
intereselor unei persoane.
- atunci când lucraţi în interesul altor
persoane, este esenţial să ţineţi cont de
perspectiva acestora.

Populaţie ţintă
Ce puteţi face pentru
a schimba situaţia?

Cum puteţi determina

Obiectivul
proiectului
Punctele tari şi

- conflictele armate au ca rezultat
separarea multor persoane de familiile
lor, fără posibilitatea de a comunica cu
aceştia.
- dreptul internaţional umanitar impune
întreprinderea de acţiuni pentru refacerea
şi păstrarea legăturilor de familie,
inclusiv reunirea familiilor.
- sunt necesare multe etape pentru a da
de urma unei familii şi pentru a o
reunifica.

- desfăşurarea unui proiect care
promovează demnitatea umană.
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alte persoane să
devină conştiente de
acest lucru?

resursele
comunităţii

- pe măsură ce un proiect se desfăşoară,
este util să evaluaţi periodic rezultatele
şi să analizaţi planurile de viitor.

Demnitate
umană

13

Explorare introductivă: imagini şi percepţii
Această discuţie introductivă are scopul de a oferi profesorilor o idee asupra
cunoştinţelor, percepţiilor şi atitudinii cursanţilor în privinţa războiului şi a încercărilor de
a limita suferinţa pe care acesta o provoacă. Are, de asemenea, scopul de a da tonul
programului prin propriul exemplu: o discuţie deschisă în cadrul căreia profesorii şi
cursanţii analizează împreună întrebări dificile şi caută să le înţeleagă. Nu există
„răspunsuri corecte” în această etapă şi nu se aşteaptă de la participanţi să fie foarte bine
informaţi în privinţa acestui subiect.
Activitatea opţională de 15 minute „De ce să nu interzicem războiul prin lege?” poate fi
folosită în cadrul acestei explorări, dacă permite timpul, sau în oricare altă explorare unde
se iveşte această întrebare.
Obiective:
 conştientizarea aspectelor centrale care stau la baza dreptului internaţional umanitar
(DIU).
 conştientizarea faptului că anumite probleme care apar în explorarea dreptului
umanitar nu au rezolvări simple
 elaborarea unei definiţii preliminare a demnităţii umane.
Pentru profesori:
 întrebări pentru discuţiile introductive
 date referitoare la eforturile de a interzice războiul prin lege
Pregătire:
 Analizaţi notiţele despre discuţii din Ghidul metodologic, inclusiv primul atelier
 Vizualizaţi, dacă este posibil, secţiunea relevantă a imaginilor video de instructaj
Durată: o sesiune de 45 până la 60 minute.
Cuvântul „război” se referă de obicei la conflicte armate între cel puţin două ţări.
Noţiunea de „conflict armat” are un sens mult mai cuprinzător şi include situaţii de
conflicte armate interne cum ar fi războiul civil. Aceste materiale folosesc cei doi termeni
în mod alternativ.
1. Introducere (5 minute)
Spuneţi cursanţilor că această conversaţie va reflecta pur şi simplu părerile lor în
momentul demarării studiului DIU. Astfel, nu se aşteaptă de la nimeni să fie bine
informat în privinţa acestui subiect, şi nimeni nu trebuie să ia cuvântul dacă nu se simte în
largul lui cu privire la problema în discuţie.
Stabiliţi regulile pentru desfăşurarea discuţiei:
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 Ascultaţi-i cu atenţie pe ceilalţi şi aşteptaţi până când au terminat de vorbit.
 Sunteţi liberi să contraziceţi părerile celorlalţi, dar trebuie să manifestaţi respect
pentru ceilalţi şi pentru părerile lor.
2. Desfăşurarea discuţiei (30 – 45 minute)
Conceptul de demnitate umană este fundamental în explorarea dreptului umanitar. Corpul
de legi care alcătuiesc dreptul umanitar (la fel ca şi drepturile omului) are ca scop
protejarea vieţii şi a demnităţii umane.
Folosiţi resursele pentru profesori: „Întrebări pentru discuţia introductivă” pentru a începe
cu un brainstorming de cuvinte şi fraze ca răspuns la întrebarea de deschidere referitoare
la demnitatea umană.
Continuaţi, apoi discuţia, formulând întrebările următoare.
Încurajaţi cursanţii să ofere argumente şi să folosească exemple concrete.
3. Încheiere: demnitatea umană în cadrul conflictelor armate (10 minute)
 Încheiaţi conversaţia întorcându-vă la conceptul de demnitate umană.
Întrebări posibile:
 Ce înseamnă demnitate umană în timpul conflictelor armate?
 Cum afectează starea de război demnitatea civililor şi soldaţilor?
Cereţi cursanţilor să dezvolte împreună o definiţie a conceptului „demnitate umană”.
Consemnaţi definiţia dată de aceştia şi folosiţi-o ca reper pe toată durata programului.

•
•

IDEI PRINCIPALE
Conceptul de demnitate umană este fundamental în dreptul internaţional umanitar
şi se va reveni la acesta pe întregul parcurs al Explorării dreptului umanitar
(EDU).
Unele dintre întrebările care apar pe parcursul EDU nu au un singur răspuns
corect, sau nu au răspunsuri uşoare. Unul din scopurile EDU este acela de a
identifica astfel de întrebări şi de a le examina.

Colţul “Nu există un răspuns uşor”
Cursanţii pot adresa întrebări pe toata durata cursului (cum ar fi „De ce nu se face o
regulă care să interzică războiul?” sau „Cine va obliga oamenii să respecte aceste reguli?”
Aranjaţi un loc sală unde să puteţi scrie astfel de întrebări. Răspunsurile la unele din
aceste întrebări pot fi complicate. Spuneţi cursanţilor că la aceste întrebări se va răspunde
pe măsură ce se desfăşoară cursul.
Afişaţi această listă cu întrebările dificile. Adăugaţi, în listă, întrebări pe durata cursului,
după cum este cazul. Reveniţi la problemele specifice pe măsură ce acestea sunt tratate pe
durata cursului.
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Activităţi suplimentare
Dezbatere / discuţie – De ce să nu interzicem războiul prin lege?
Această activitate răspunde la întrebările legate de ideea de a avea legi care să
reglementeze războiul – întrebări cum ar fi „Nu cumva chiar faptul că există legi despre
cum să te comporţi într-un război legitimează războiul?” „Regulile nu fac războiul sa pară
ca un joc?” „De ce nu se declară războiul ca fiind ilegal?”
Pentru a aborda astfel de întrebări
 Luaţi în considerare enunţul:
o Regulile care reglementează războiul nu ar mai fi necesare în cazul în care
comunitatea internaţională ar scoate conflictele armate în afara legii.
 Analizaţi câteva dintre consecinţele interzicerii războiului prin lege.
De exemplu: ce s-ar întâmpla dacă războiul ar fi interzis prin lege şi un stat ar
invada un alt stat? Cum s-ar aplica legea? Ce ştiţi despre încercările făcute de-a
lungul istoriei de a interzice războiul prin lege?
Dacă există timp suficient pentru această analiză, concluzia la care se ajunge de
obicei este aceea că şi în situaţia interzicerii războiului prin lege, ar fi foarte dificil de
aplicat. [Consultaţi resursele pentru profesori: „Despre eforturile de a interzice
războiul prin lege”.]
După discuţie, scrieţi un eseu care să prezinte concluziile dumneavoastră şi
argumentele care le întemeiază.
Eseurile pot fi afişate pe paginile EDU de pe website-ul CICR.
Comunicare – Interviu referitor la experienţe
Intervievaţi o persoana care a trecut prin suferinte similare celor provocate de razboi,
cum ar fi un incendiu, suferinţa în urma foametei, rănirea sau handicapul fizic,
separarea de familie, răpirea, rătăcirea sau ţinerea în captivitate. Descrieti aceasta
experienţa. Includeţi modul în care s-a simţit persoana respectivă, gândurile pe care le
avea, modurile în care viaţa şi demnitatea i-au fost ameninţate şi sprijinul de care a
benficiat, dacă este cazul.
Notiţele interviurilor pot fi prezentate în cadrul sesiunilor următoare, când se discută
despre experienţele victimelor în timpul conflictelor armate.
Scriere şi interpretare – Responsabilitatea pentru demnitatea umană
Discutaţi pe marginea unuia din următoarele citate.
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 Întrebat de ce şi-a riscat viaţa pentru a salva oameni care erau persecutaţi, un
tânăr a răspuns:
• Tatăl meu spunea că lumea este ca un mare lanţ. Dacă o mică parte
din acesta se strică iar lanţul se rupe, acesta nu va mai funcţiona.
 Autorul rus Dostoievski a scris următoarele:
• Suntem cu toţii răspunzători unii pentru ceilalţi.
•
Ce semnificaţie are acest enunţ? Sunteţi de acord cu afirmaţia făcută?
Argumentaţi.
•

Cum se poate aplica spiritul acestui enunţ în cadrul conflictelor armate?

•

Cunoaşteţi alte proverbe care să exprime acest spirit?

17
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Întrebări pentru discuţiile introductive
Demnitatea umană
Ce este demnitatea umană? Care ar fi definiţia dată de dumneavoastră?
Războiul
Ce imagini vă vin în minte la auzul cuvintelor „război” sau „conflict armat”?
Ce războaie se desfăşoară astăzi în lume?
Ce războaie care s-au desfăşurat de-a lungul istoriei, cunoaşteţi?
Ce este războiul?
Mijloace de purtare a războiului*
Pe durata unui conflict armat este permis orice?
În cadrul unui conflict armat ar trebui interzise anumite arme?
Care arme? De ce?
Ideea de „inamic”
Care ar fi definiţia pe care o puteţi da dumneavoastră, termenului de „inamic”?
Merită inamicul să fie protejat, vreodată, pe durata unui conflict armat?
Civili
Ce este un civil?
Cum ar trebui trataţi civilii pe durata unui conflict armat? De ce?
Sunt civilii atacaţi vreodată?
Poate fi justificat atacul asupra civililor? Cum?
Ce se întâmplă dacă un civil aduce hrană soldaţilor inamici?
Ce se întâmplă dacă un civil furnizează arme, inamicului?
Copii
De ce copiii iau parte câteodată la conflictele armate?
Ar trebui să existe o vârstă minimă pentru participarea unei persoane la război?
Dacă da, care ar trebui să fie această limită inferioară de vârstă? De ce?
Poate fi justificată vreodată participarea unui copil la ostilităţi?
*NOTĂ: este foarte important să discutaţi despre motivul pentru care anumite arme (cum ar fi
minele de teren, armele biologice, chimice sau atomice) ar trebui interzise, deoarece acest lucru
pune în evidenţă două principii fundamentale ale dreptului umanitar: (1) necesitatea de a evita
suferinţa inutilă şi (2) interzicerea armelor nediscriminatorii (care lovesc fără a distinge între
combatanţi şi necombatanţi, şi între obiecte civile şi obiective militare). Armele cum ar fi minele
de teren, armele biologice şi chimice au fost interzise tocmai datorită faptului că acestea nu
disting între civili şi militari şi cauzează suferinţe excesive.

Combatanţii răniţi
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Cum consideraţi că ar trebui tratat un combatant inamic rănit?

Prizonierii
Cum ar trebui tratat un prizonier inamic? De ce?
Dar dacă respectivul prizonier inamic a rănit pe cineva din familia dumneavoastră?
Poate fi acceptată torturarea unui prizonier pentru a obţine informaţii? Dacă da, în ce condiţii?

Femeile
Sunt femeile implicate, vreodată, direct în lupte?
Ce credeţi despre acest lucru?
Credeţi că femeile cu statut de civil au nevoie de protecţie specială pe durata războiului? Ce fel de
protecţie?

Alte persoane protejate
Există alte persoane care au nevoie de protecţie specială pe durata războiului? Cine? De ce?

Locuri protejate pe durata războiului
Există locuri despre care credeţi că nu ar trebui atacate?
Care locuri? De ce?
Poate fi acceptat vreodată atacul asupra spitalelor sau unităţilor medicale?
De ce da, sau de ce nu? (Dacă da, în ce condiţii?)
Poate fi acceptat, vreodată, atacul asupra clădirilor religioase?
De ce da, sau de ce nu? (Dacă da, în ce condiţii?)
Poate fi acceptată vreodată distrugerea locuinţelor, oraşelor sau infrastructurii?
De ce da, sau de ce nu? (Dacă da, în ce condiţii?)

Legile
Ce este legea?
De unde provine legea?
Credeţi că este logică existenţa unor reguli care să limiteze suferinţa în cadrul conflictelor
armate?
De ce da sau de ce nu?
Exită astfel de reguli?
(Dacă da) ce stipulează acestea?

Organizaţiile umanitare
Cunoaşteţi organizaţii care activează pentru protejarea şi ajutarea oamenilor pe durata războiului?
Care sunt acestea? Cu ce se ocupă ele?

Demnitatea umană
Ce înseamnă demnitatea umană pe durata unui conflict armat?

20
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Despre eforturile de a interzice războiul prin lege
În 3.400 de ani de istorie scrisă, lumea noastră a cunoscut doar 250 ani de pace. Numai
începând din 1945 au existat mai mult de 400 conflicte armate în toată lumea.
sursa: publicaţia Societăţii de Cruce Roşie din Noua Zeelandă

Perioada următoare Primului Război Mondial
Pactul Ligii Naţiunilor, 1919
Înaltele Părţi Contractante,
Pentru a promova cooperarea internaţională şi pentru a asigura pacea şi securitatea internaţională
 prin acceptarea obligaţiilor de a nu recurge la război,
 prin respectarea obligaţiei de a dezvolta relaţii deschise, echitabile şi corecte între
naţiuni,
 prin stabilirea cu fermitate a faptului că dreptul internaţional trebuie să guverneze
relaţiile dinte guverne, şi
 prin asigurarea dreptăţii şi respectarea cu scrupulozitate a tuturor obligaţiilor prezentului
tratat în relaţiile reciproce dintre popoarele organizate,
Adoptă prezentul Pact al Ligii Naţiunilor.

ARTICOLUL 11
Se declară astfel că orice război sau ameninţare cu forţa reprezintă o problemă ce priveşte Liga
Naţiunilor şi aceasta va lua orice măsuri îndreptăţite şi eficiente pentru a asigura pacea naţiunilor.

ARTICOLUL 12
Toți membrii Societății convin că, dacă se ivește între ei un diferend susceptibil să aducă o
ruptură, îl vor supune fie procedurii arbitrajului, fie examinării Consiliului. Ei mai convin că, în
niciun caz, nu trebuie să recurgă la război înainte de expirarea unui termen de trei luni după darea
sentinței arbitrilor sau după raportul Consiliului.
În toate cazurile prevăzute la acest articol, sentința arbitrilor trebuie să fie dată într-un timp util,
iar raportul Consiliului trebuie să fie întocmit în cursul celor 6 luni, cu începere din ziua când
diferendul a fost adus la cunoștința lui.

ARTICOLUL 15
În stiuaţia în care raportul Consiliului este adoptat în unanimitate de către membrii acestuia,
Membrii Ligii convin asupra faptului că nu vor recurge la război cu nicio parte a diferendului care
respectă recomandările raportului.
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În situaţia în care raportul Consiliului nu întruneşte unanimitatea statelor membre, Liga Naţiunilor
îşi rezervă dreptul de a recurge la orice măsură pe care o consideră necesară pentru protejarea
dreptului şi a justiţiei.
[Trebuie observat faptul că Pactul nu a interzis războiul sau folosirea forţei, dar a stabilit o
procedură menită să restricţioneze războiul la niveluri tolerabile. Primul instrument internaţional
care a interzis războiul este Pactul Briand-Kellog din 1928.

Despre eforturile de a interzice războiul prin lege - 2
Perioada următoare celui de-al Doilea Război Mondial
Carta Naţiunilor Unite, 1945
PREAMBUL
Noi, Popoarele Naţiunilor Unite, hotărâte
 să izbăvim generaţiile viitoare de flagelul războiului care, de două ori în cursul
unei vieţi de om, a provocat omenirii suferinţe de nespus, şi
 să reafirmăm credinţa în drepturile fundamentale ale omului, în demnitatea şi
valoarea persoanei umane, în egalitatea în drepturi a bărbaţilor şi a femeilor,
precum şi a naţiunilor mari şi mici, şi
 să creăm condiţiile necesare menţinerii justiţiei şi respectării obligaţiilor
decurgând din tratate şi alte izvoare ale dreptului internaţional, şi
 să promovăm progresul social şi condiţii mai bune de trai într-o mai mare
libertate,
Şi în aceste scopuri
 să practicăm toleranţa şi să trăim în pace unul cu celălalt, ca buni vecini,
 să ne unim forţele pentru menţinerea păcii şi securităţii internaţionale, şi
 să acceptăm principii şi să instituim metode care să garanteze că forţa armată nu
va fi folosită decât în interesul comun ...
ARTICOLUL 2
Statele membre se vor abţine, în relaţiile lor internaţionale, de a recurge la ameninţarea cu
forţa sau folosirea ei împotriva integrităţii teritoriale sau a independenţei politice a
vreunui stat.
ARTICOLUL 42
Consiliul de Securitate poate întreprinde cu forţe aeriene, navale sau terestre orice acţiune
pe care o consideră necesară pentru menţinerea sau restabilirea păcii şi securităţii
internaţionale.
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ARTICOLUL 51
Nicio dispoziţie din prezenta Cartă nu va aduce atingere dreptului inerent la autoapărare
individuală sau colectivă în cazul în care se produce un atac armat împotriva unui stat
membru al Naţiunilor Unite.
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Modulul 1
Perspectiva umanitară
(cinci sesiuni)

Ce este un martor?

EXPLORĂRI:
1A: Ce pot face martorii? (trei sesiuni)
1B: Analiza actelor umanitare
(o sesiune)
1C: Dilema unui martor (o sesiune)

Care sunt dilemele cu
care se confruntă
martorii?

CONCEPTE:
Martor
Dilemă
Act umanitar
Presiune socială

Ce influenţă pot avea
martorii?
Care este natura actelor
umanitare?

În toate modulele:
Demnitate umană
Obstacole în calea comportamentului umanitar
Dilemă
Consecinţă
Perspectivă multiplă

ABILITĂŢILE EXERSATE:
Adoptarea unei perspective
Interpretarea de roluri
Analiza unei relatări/povestiri
Nararea unei povestiri
Analiza unei dileme
Identificarea consecinţelor
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Explorarea 1A: Ce pot face martorii?
Explorarea 1A se concentrează asupra relatărilor despre oameni obişnuiţi care, din
proprie iniţiativă, în timpul războiului sau al violenţelor, au întreprins acţiuni pentru a
proteja viaţa şi demnitatea unor oameni pe care nu i-ar fi protejat în mod normal. Aceşti
oameni obişnuiţi au acţionat în pofida riscurilor sau a pierderilor personale.
Relatările provin din viaţa reală, şi ca atare, nu există niciun şablon al întâmplărilor care
se petrec. Fiecare relatare are ceva distinct de oferit – perioada şi locul din istorie, tipul de
violenţă (conflict armat, violenţe rasiale, bande de tineri, ...), naţionalitatea celui care
protejează etc.. Aceste relatări sunt prezentate cu note referitoare la aspectele speciale ale
fiecăreia. Întrebările de utilizat pentru toate aceste relatări sunt pezentate în pasul 3
„Analizaţi câteva relatări”.
Alegeţi câteva povestiri pentru grupul dumneavoastră. Vă propunem să dedicaţi cel puţin
două sesiuni pentru analiza acestor relatări astfel încât cursanţii să simtă acţiunea şi
impactul unor tipuri diferite de martori prin intermediul diverselor abordări pedagogice
(interpretarea de roluri, discuţii în grupuri restrânse, analiză şi prezentare), concentrânduvă asupra dezvoltării curajului de a acţiona.
Obiective:
- înţelegerea influenţei pe care un martor o poate avea asupra acţiunilor celorlalţi
- conştientizarea cazurilor în care martorii acţionează în situaţii de violenţă pentru a
proteja viaţa şi demnitatea umană
Resurse:
-

povestiri
harta lumii (dacă este posibil) pentru a indica locurile în care s-au petrecut
diversele întâmplări

Pentru profesori:
- informaţii de bază referitoare la povestiri
Pregătire:
Selectaţi povestirile pe care le veţi utiliza şi cronologia lor.
Analizaţi din Ghidul metodologic, notiţele referitoare la utilizarea relatărilor, interpretarea
de roluri, activitatea în grupuri mici, inclusiv la atelierele aferente.
Urmăriţi, dacă este posibil, secţiunea relevantă din imaginile video pentru profesori.
Timp:
Două sau trei sesiuni a câte 45 până la 60 minute.
1. Brainstorming (5 minute)
 de ce anume este nevoie pentru a face ceva periculos sau neobişnuit, în scopul de a
ajuta o persoană a cărei viaţă sau demnitate se află în pericol?
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2. Definiţi martorii (5 minute)
Definiţi martorul ca fiind „persoana care este prezentă, fără a fi implicată, la un incident
în care viaţa sau demnitatea altor persoane se află în pericol. Martorul ar putea lua decizia
de a interveni (direct sau indirect) în incident”.

Există întotdeauna un moment în care se face o alegere morală. Adesea, datorită unei
poveşti, unei cărţi sau unei persoane, putem face o alegere diferită, o alegere pentru
umanitate, pentru viaţă.
- Elie Wiesel, Curajul de a crede

3. Exploraţi câteva povestiri (perioada de timp alocată depinde de întâmplările alese şi
de abordările diferite utilizate).
Posibile abordări:
 în grupuri restrânse, fiecare citeşte şi discută despre o povestire diferită, apoi le-o
comunică şi celorlalţi.
 cursanţii pun în scenă o relatare, fiecărui cursant îi este atribuită câte o persoană din
relatare pentru a examina motivaţia acesteia.
 citiţi grupului o relatare cu voce tare, oprindu-vă la punctele de decizie marcate (↔)
în relatare, astfel încât grupul să poată discuta despre ceea ce crede că ar trebui să facă
în continuare persoanele implicate.

Întrebări referitoare la prezentarea şi discutarea povestirilor:
 Unde şi când a avut loc întâmplarea relatată?
 Cum au fost periclitate viaţa şi demnitatea umană în această situaţie?
 Care au fost obstacolele întâlnite de salvatori?
 Cine au fost martorii şi ce alegeri au facut aceştia? De ce? Care au fost presiunile
şi riscurile implicate?
 Care a fost rezultatul acţiunilor martoriilor? Iniţial? Mai târziu?
Încheiere – după sesiunea finală despre povestiri (15 minute)
Amintiţi cursanţilor că aceste acte se petrec peste tot în lume, deşi nu sunt întotdeauna
aduse la cunoştința publicului.
Cereţi cursanţilor:
 Să facă un rezumat al situaţiilor din povestirile despre viaţa reală pe care grupul
le-a explorat.
 Să analizeze obstacolele pe care martorii au fost nevoiţi să le depăşească, riscurile
pe care şi le-au asumat şi impactul pe care l-au avut în încercarea lor de a îi
proteja pe ceilalţi.
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Indiferenţa noastră faţă de rău ne face părtaşi la infracţiune.
- Egil Aarvik, la decernarea Premiului Nobel pentru Pace din 1986

Întrebări posibile:
 Cunoaşteţi exemple din experienţe de la şcoală, din zona în care locuiţi sau din
familia dumneavoastră, în care a acţionat un martor pentru a proteja viaţa sau
demnitatea cuiva?
Citiţi următoarele enunţuri ale savantului Ervin Staub referitoare la influenţa martorilor
asupra comportamentului celorlalţi. Cereţi cursanţilor să prezinte argumente din fiecare
povestire care să ilustreze semnificaţia fiecărui enunţ.
Martorii pot exercita o influenţă puternică. Aceştia pot stabili semnificaţia evenimentelor
şi îi pot influenţa pe ceilalţi în sensul manifestării empatiei sau în sensul manifestării
indiferenţei.

♦♦♦
Studiile psihologice arată faptul că o singură abatere de la comportamentul de grup poate
diminua în mare măsură conformitatea. În situaţii de urgenţă, probabilitatea de a ajuta
creşte considerabil atunci când unul dintre martori declară că situaţia este gravă sau le
cere celorlalţi să acţioneze.

♦♦♦
Chiar şi atitudinea guvernelor poate fi afectată în mare măsură de martori, indivizi,
grupuri sau alte guverne.
- Ervin Staub, Rădăcinile răului
IDEI PRINCIPALE
•

Martorii sunt oameni obişnuiţi care, în perioade de desfăşurare a violenţelor, pot
acţiona pentru a proteja viaţa şi demnitatea unor oameni pe care, cel mai probabil,
nu-i cunosc.

•

Martorii acţionează adesea în pofida posibilelor riscuri sau vătămări personale.

•

Oamenii obişnuiţi de pretutindeni au luat adeseori atitudine împotriva acţiunilor
inumane pentru a proteja persoanele vulnerabile.
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Istorisirile
Fiecare problemă pare să mă afecteze în mod direct. Dacă îmi spuneţi că unii oameni au
fost arestaţi fără proces undeva, într-un anume sat, simt că sunt cumva personal
responsabil. Nu poţi să stai degeaba, pur şi simplu. Este imposibil să nu te privească.
- Interviu cu Unity Dow, Amnesty action, iarna anului 1999

În cele ce urmează se prezintă o selecţie de povestiri din viaţa reală din diverse părţi ale
lumii. Toate aceste relatări prezintă o situaţie în care sunt puse în pericol viaţa sau
demnitatea umană, ca rezultat al conflictelor armate sau al altor forme de violenţă.
Martorul din fiecare povestire
 este un om obişnuit
 care îşi poate periclita propria viaţă sau bunăstare
 încearcă să protejeze pe cineva pe care nu l-ar fi protejat în mod normal.
Folosiţi câteva dintre aceste relatări, având libertatea să le înlocuiţi cu povestiri
asemănătoare pe care le cunoaşteţi dumneavoastră.
Alte exemple sunt puse la dispoziţie pe pagina de internet a Explorării dreptului umanitar
(EDU) de pe website-ul CICR.
Fiecare relatare are ceva diferit de oferit studiului asupra perspectivei umanitare. Graficul
de mai jos prezintă unele caracteristici ale povestirilor şi sugestii de utilizare a acestora.
Graficul este urmat de o încheiere recomandată şi de activităţi ce ajută cursanţii să
retrăiască şi să analizeze povestirile.
Caracteristicile povestirii:

Titlul povestirii:

Tânăr aflat în pericol din cauza
tulburărilor civile

Singură pe o bancă

Violenţă în rândul tinerilor

Vânzătorul curajos

Impactul deosebit al unui martor

Consecinţele unei bătălii
Apariţia unui martor

Amplificarea
umanitar

Pas cu pas

comportamentului

Divizarea etnică

Locuitorii unui sat alină
suferinţa în tabere de
concentrare

Sugestii de utilizare:
povestirea reprezintă un bun punct de
plecare pentru unii cursanţi deoarece
aceştia se pot identifica uşor cu
victima, care se află într-un mediu
aferent şcolii
povestirea poate fi o pildă de reacţie
umanitară care depăşeşte propriul
interes
povestirea este utilă pentru urmărirea
lanţului
de consecinţe create de
impactul imediat sau pe termen lung,
al unui singur martor
povestirea constituie o ocazie de a
analiza un exemplu al evoluţiei
comportamentului
umanitar
al
salvatorilor – o relatare adecvată
pentru interpretarea de roluri, cu patru
participanţi distincţi
povestirea prezintă cum depăşesc
oamenii barierele etnice întânite întrun conflict armat, pentru a-i ajuta pe
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cei aflaţi în pericol

Materialul de bază este asigurat la începutul fiecărei povestiri. Pentru unele dintre
povestiri, punctele de decizie sugerate sunt indicate cu simbolul următor: ↔

Succesiunea şi activităţile sugerate
Lipsa protestelor poate confirma credinţa agresorilor în ceea ce fac.
- Ervin Staub, Rădăcinile răului

Trăirea unei experienţe în care demnitatea umană este ameninţată
„Singur pe bancă” sau „Vânzătorul curajos” (35 – 45 minute)
Începeţi prin a întreba cursanţii ce părere au despre experienţele trăite de ei şi care se
asemănă cu scenariul poveştii (prima zi de şcoală sau mutarea, pentru prima oară, la o
şcoală nouă, situarea într-un mediu nefamiliar sau inospitalier etc.). Alegeţi din acestea
un set de idei şi sentimente pe care le-ar fi putut avea în situaţiile respective şi precizaţi
cauzele sau motivele acestora.
Citiţi relatarea. Înainte de a discuta pe tema acesteia, cereţi cursanţilor să scrie ceea ce
cred că gândea tânărul aflat în pericol, pe măsură ce se desfăşurau evenimentele.
Purtaţi o discuţie referitoare la reacţiile cursanţilor la această relatare. Ajutaţi-i să se
concentreze asupra pericolului situaţiei şi ameninţării la adresa demnităţii umane.
Cereţi-le, apoi, să scrie ideile lor referitoare la ceeea ce gândea salvatorul. Care era
situaţia în care se afla vânzătorul sau Grace Lorch? Care erau riscurile sau presiunile pe
care le-au întâmpinat? Ce-a determinat persoana respectivă să acţioneze?
Întrebări posibile:
 Care sunt obstacolele pe care le-a întâmpinat salvatorul?
 Ce hotărâri credeţi că a luat fiecare persoană?
 Ce credeţi că gândeau persoanele care au provocat pericolul?
 Ce efect a avut actul umanitar? (Ce credeţi că vor face atacatorii pe viitor? De ce
credeţi că mulţimea nu a împiedicat-o pe Grace Lorch să o protejeze pe Elizabeth
Eckford?)
Discutaţi ce anume a determinat vânzătorul din magazin sau pe Grace Lorch să acţioneze
şi să protejeze tânărul aflat în pericol.
Încurajaţi cursanţii să compare povestea cu evenimente petrecute în viaţa lor. Au trecut
unii dintre ei prin exprienţe asemănătoare? Ce îşi amintesc că au sinţit sau au gândit? Sau aflat unii dintre ei în situaţia de a ajuta o persoană vulnerabilă? Ce acţiuni s-au gândit
să întreprindă? Ce au făcut în realitate?
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Chiar şi în perioadele cele mai grele din închisoare, atunci când eu şi camarazii mei eram aduşi
până la limită, am vazut un licăr de omenie în unul dintre gardieni, poate preţ de o secundă, dar a
fost de-ajuns să mă asigure şi să mă ajute să rezist în continuare.
- Nelson Mandela, Un drum lung către libertate

Urmărirea unui şir de consecinţe
„Urmările unei bătălii” (30 – 45 minute)
Prezentaţi povestirea ca descriind reacţia unei persoane care, din întâmplare, este martora
unor mari suferinţe în urma bătăliei de la Solferino din 1859. În analiza acestei relatări,
ajutaţi cursanţii să vizualizeze câmpul de bătălie aşa cum trebuie să-l fi văzut martorii la
vremea respectivă.
Întrebaţi cursanţii ce aspect îi surprinde la acest incident şi de ce.
[De exemplu, faptul că nu era nimeni să ajute soldaţii răniţi sau muribunzi, sau că niciun
localnic nu a venit să ajute].
Cereţi cursanţilor să evalueze impactul acţiunii „unei singure persoane” asupra acţiunii
celorlalţi.
Întrebări posibile:
 Cum a fost afectat comportamentul celorlalţi de comportamentul unui singur
martor?
 Care este lanţul de consecinţe posibile, atunci când martorii se comportă în mod
inuman, de exemplu, prin ignorarea cererilor de ajutor sau chiar prin furtul de la
soldaţii muribunzi?
Cursanţii pot să schiţeze un grafic al „reacţiei în lanţ” prin scrierea unui act umanitar din
relatare şi apoi a altor acte la care a condus acesta, fiecare dintre acestea determinând alte
acte umanitare. Cereţi cursanţilor să explice înlanţuirea de acte umanitare pe care le
găsesc în relatare.
Cereţi cursanţilor să îşi imagineze conexiunile din reacţia în lanţ care au dus în cele din
urmă la crearea activităţilor Crucii Roşii / Semilunii Roşii peste tot în lume.

Modul în care acţiunile consolidează forţa reacţiei umanitare
„Pas cu pas” (grupuri mici şi interpretarea de roluri) (45 minute)
Începeţi cu discuţii despre factorii care determină oamenii să reacţioneze în mod
umanitar:
 De ce este nevoie pentru a face un lucru dificil, periculos sau neobişnuit pentru a
proteja pe cineva a cărui viaţă sau demnitate sunt în pericol?
[De exemplu: curajul personal, fundamente morale sau religioase puternice, ignorarea
potenţialelor pericole, trecerea prin suferinţe asemănătoare etc.]
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Încurajaţi cursanţii să concluzioneze pe tema relatărilor studiate cât şi a exemplelor din
propriile lor experienţe.
Prezentaţi „Pas cu pas”, apoi atribuiţi cele patru roluri cursanţilor. Cereţi fiecăruia dintre
ei să îşi imagineze că sunt persoanele pe care trebuie să le interpreteze şi apoi să scrie
despre gândurile şi sentimentele probabile ale persoanei, din momentul relatării.
După 5 – 10 minute, grupaţi cursanţii în funcţie de persoana al cărei punct de vedere l-au
avut de analizat. Cereţi-le să discute în grupurile din care fac parte, următoarele întrebări:
 În rolul acestei persoane, ce încercaţi să faceţi şi de ce?
 În rolul acestei persoane, ce speranţe şi temeri aveţi în fiecare punct al relatării?
Cereţi cursanţilor să interpreteze rolurile din povestire.
Puteţi organiza interpretarea de roluri după cum urmează:
Cadrul îl reprezintă Polonia ocupată în 1942. Jerezy şi Stefa o ascund, de câteva luni, pe
Irena, în garsoniera lor. În această seară, Jerezy se întoarce de la lucru. Pentru el,
pericolul a devenit mult prea mare.
Bunătatea, asemenea răului, începe adesea cu paşi mici. Eroii se formează, nu se nasc aşa.
Foarte adesea salvatorii îşi iau doar un mic angajament la început – cum ar fi să ascundă
pe cineva o zi sau două. Dar, din momentul în care au luat această hotărâre, încep să aibă
o viziune diferită asupra propriei lor persoane, ca cineva care îi ajută pe ceilalţi.
- Ervin Staub, Rădăcinile răului

După interpretarea rolurilor, purtaţi o discuţie pentru a încuraja cursanţii să reflecteze
asupra experienţelor şi alegerilor pe care le-au făcut oamenii.

Din experienţele anterioare ştim că ori de câte ori oamenii iau atitudine în numele celor
năpăstuiţi, protestele lor au efect. (...) Dar chiar şi dacă eforturile noastre îi lasă
indiferenţi pe agresori, sunt totuşi rodnice, deoarece ele aduc consolare şi încredere
pentru victime.
- Elie Wiesel, Newsday

Întrebări posibile:
 Ce credeţi despre alegerile pe care le-aţi făcut? De ce?
 Ce credeţi despre alegerile făcute de ceilalţi trei?
Urmăriţi etapele în implicarea salvatorilor. Pentru a ajuta cursanţii să recunoască faptul că
diferenţele individuale (de temperament, de exemplu) presupun că oamenii vor reacţiona
în mod diferit atunci când se află în faţa pericolului, discutaţi despre:
 Cum au contribuit fiecare dintre aceşti oameni la supravieţuirea Irenei?
 Cum afectează actele de ajutorare ale unei persoane actele altora?
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 De ce nu sunt toţi capabili în aceeaşi măsură să facă ceea ce trebuie?
 Care credeţi că este semnificaţia titlului povestirii?
Depistarea actelor umanitare peste tot în lume
Cereţi cursanţilor să aplice ceea ce au învăţat la alte povestiri care se referă la oameni
obişnuiţi din locuri diferite, care au acţionat pentru a proteja viaţa sau demnitatea umană
împotriva diverselor tipuri de violenţă. Aceste exemple demnostrează tipuri variate de
autori, locuri şi contexte:
Povestirea

Contextul

Localnicii alină suferinţele în război
lagăre
Apariţia unui martor
tulburări civile

Vânzătorul curajos (dacă nu violenţe de stradă
este prezentată anterior)

Locul

Autorul

Bosnia

un jurnalist

Africa de Sud

autobiografia
lui Nelson
Mandela
un profesor

Thailanda

Povestiri suplimentare pot fi obţinute din propria dumneavoastră istorie sau din sursele de
ştiri locale, sau le puteţi găsi pe paginile EDU la adresa wwwi.icrc.org.
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Activităţi suplimentare
Cercetaţi şi colectaţi povestiri
Căutaţi întâmplări din propria istorie, legende sau povestiri cu caracter religios pentru a
descoperi relatări despre martori care au acţionat pentru a proteja pe cineva pe care nu
aveau obligaţia să-l protejeze.
 Ce i-a determinat să acţioneze? Care a fost rezultatul?
Ilustraţi şi realizaţi o broşură sau o expoziţie cu povestirile colectate.
Proverbe
Daţi o interpretare următorului vers al poetului sufist din secolul XIV Jelaluddin Rumi.
Fii o lampă, sau o barcă de salvare, sau o scară.
Puteţi ilustra versul cu un desen, puteţi scrie despre acesta sau puteţi compune un cântec
referitor la acest vers.
Apelaţi la „furtuna de idei” pentru a colecta versuri sau proverbe pe care le-aţi auzit şi
care reflectă punctul de vedere umanitar. Explicaţi modul în care fiecare proverb poate fi
relaţionat cu punctul de vedere umanitar. De exemplu, atunci când un cursant a propus
expresia „Asta văd, asta fac”, ceilalţi cursanţi au justificat utilizarea acestei expresii pe
baza motivului că oamenii urmează exemplul celorlalţi, şi acest lucru se potriveşte
comportamentului umanitar la fel de bine ca oricărui alt tip de comportament.
Culegeţi (din familie şi din alte surse) proverbe tradiţionale care reflectă punctul de
vedere umanitar. Colaboraţi pentru a realiza o broşură sau un colaj din proverbe.

În locul răzbunării, dă un exemplu bun.
- un student din Djibouti

Mila uneşte oamenii.
- un student din Thailanda

Un „Hadith” al Profetului spune: Oricare dintre voi vede o nedreptate, trebuie să
intervină s-o schimbe cu mâna, iar dacă nu poate, atunci cu vorba, şi dacă nu poate nici
aşa, atunci cu inima şi măcar atât poate face.
- un student din Egipt

Nici măcar un vânător nu poate ucide o pasăre care caută la el adăpost.
- proverb japonez
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Urmărirea consecinţelor
Analizaţi impactul martorilor asupra protejării vieţii şi demnităţii umane.
Alegeţi una din variantele următoare şi alcătuiţi un grafic care să indice o reţea de reacţii
în lanţ.
 o acţiune întreprinsă de dumneavoastră în calitate de martor în sprijinul altei
persoane
 o acţiune întreprinsă de altcineva în calitate de martor
Scrieţi acţiunea martorului într-un cerc din mijlocul unei foi de hârtie. Apoi arătaţi
impactul acelei acţiuni prin conectarea cercului la cât mai multe persoane şi evenimente
la care vă puteţi gândi.
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Pentru profesori

Informaţii pentru „Urmările unei bătălii”
Solferino este un orăşel în ceea ce astăzi reprezintă partea de nord a Italiei. Deşi locuitorii
peninsulei italice au acceaşi limbă şi cultură, înainte de 1860, Italia nu a mai avut un stat
unificat de la căderea Imperiului Roman. Peninsula era formată din mai multe principate,
care erau adesea dominate de vecinii mult mai puternici, în special Franţa şi Austria. Deşi
ambele state au încercat să controleze partea de nord a Italiei, majoritatea locuitorilor
orăşelului şi a satelor din jur nu erau nici francezi şi nici austrieci.
Revoluţia franceză şi perioada în care Franţa a dominat partea de nord a Italiei a declanşat
o mişcare pentru realizarea unui stat italian unit, fără dominaţie străină. Această mişcare
s-a finalizat prin revoluţiile din 1848. Toate acestea au fost sortite eşecului, iar trupele
austriece au ocupat o mare parte din nordul şi centrul Italiei. O zonă a peninsulei italice
care şi-a păstrat într-o oarecare măsură independenţa a fost Regatul Piemontului
(Sardinia), condus de Regele Victor Emanuel al II-lea.
Evenimentele care preced povestirea: în 1850 Piemontul şi Franţa au format o alianţă
militară. Planul lor era acela de a face Austria să declare război Piemontului, astfel încât
Franţa să-i poată veni în ajutor. Acest plan a funcţionat şi Austria a declarat război în anul
1859. În bătălia de la Solferino, armatele franceză şi piemonteză, sub conducerea lui
Napoleon al III-lea, au înfruntat forţele austriece aflate sub conducerea Împăratului Franţ
Iozef I. La data de 24 iunie 1859, aproximativ 300.000 de soldaţi înfometaţi, extenuaţi
după multe zile de marşuri forţate, s-au luptat întreaga zi în interiorul şi în jurul oraşului
Solferino, până la retragerea disperată a forţelor austriece. Câmpul pe care a avut loc
bătălia a fost transformat într-o mlaştină din cauza ploilor torenţiale, a bocancilor
soldăţeşti şi a copitelor cailor. În dimineaţa următoare, atunci când curioşii s-au apropiat
să vadă carnagiul, câmpul era acoperit cu mii de soldaţi morţi sau muribunzi.
Surse:
http://www.Infoplease.com
http://www.FunkandWagnalls.com
Enciclopedia Britanică
Caroline Moorehead, Dunant’s dream: War, Swityerland and the history of the Red Cross, Carrol & Graf Publishers, Inc., New York, 1998.
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Informaţii pentru „Apariţia unui martor”
Localizată în extremitatea sudică a Africii, Africa de Sud are 43,5 milioane de locuitori.
Până la înfiinţarea coloniilor olandeze în extremitatea Africii în 1652, întreaga zonă era
locuită exclusiv de diverse de triburi africane. În 1814, armatele britanice le-au înfrânt pe
cele olandeze şi astfel au dobândit controlul regiunii. Până la sfârşitul secolului, acest
control s-a extins la nord şi la est de graniţele actuale. În 1910, a fost creată Uniunea
Africii de Sud ca membră a Commonwealth-ului. Guvernul şi economia au fost proiectate
să fie conduse de populaţia albă. Guvernul a elaborat în mod periodic legi care să
consolideze dominaţia populaţiei albe. Multe dintre aceste legi au fost adoptate de către
Partidul Naţional, care a condus Africa de Sud din 1948 până în 1994. Acest sistem de
discriminare rasială a fost denumit „apartheid”. Acesta utiliza o clasificare rasială pentru
a restricţiona locurile în care oamenii aveau dreptul să locuiască, funcţiile şi meseriile pe
care puteau să le aibă, educaţia acestora şi implicarea lor în politică.
Evenimentele care preced povestirea: Congresul Naţional African (CNA) a fost creat în
1912 cu scopul de a obţine egalitatea pentru populaţia de culoare a Africii de Sud. În
1960, guvernul sud-african a părăsit Commonwealth-ul britanic şi a luat măsuri pentru a
consolida şi mai mult apartheidul. În anii 1970 şi 1980, guvernul sud-african a pierdut
mare parte din sprijinul internaţional. Opinia mondială s-a întors împotriva apartheidului
ca reacţie la relatările din presă referitoare la folosirea violenţei.
Până în anii ’90, era deja clar că apartheidul era condamnat să dispară. Marile organizaţii
anti-apartheid, cum ar fi CNA, au intrat în legalitate şi liderii lor au fost eliberaţi din
închisoare sau le-a fost permisă întoarcerea din exil. Mare parte din legislaţia care
instituia apartheidul a fost eliminată. Guvernul şi marile partide politice au colaborat
pentru a crea o nouă constituţie şi au negociat instituţionalizarea regulii majorităţii.
Negocierile au fost suspendate în 1992, atunci când CNA a acuzat guvernul de implicare
în atacurile la adresa susţinătorilor săi. Procesul a fost reluat în martie 1993, după ce
guvernul a confirmat responsabilitatea poliţiei de a proteja membrii CNA. Apartheidul a
fost abolit şi primele alegeri libere au avut loc în 1994.
Surse:
Rita M. Byrnes., editor, South Africa: A country study, Federal Research Division, Library of Congress, Washington DC: mai 1996.
Ediţia online: http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/zatoc.html
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Informaţii pentru „Singură pe bancă”
Arkansas este un stat în partea de sud a Statelor Unite ale Americii. Little Rock este
oraşul cel mai mare şi capitala statului. Spre sfârşitul anilor ’50, populaţia statului
Arkansas era 77% albă şi 22% de culoare.
Înainte de 1954, majoritatea şcolilor americane din statele sudice erau segregate din punct
de vedere rasial. Copiii de culoare nu aveau voie să meargă la aceleaşi şcoli ca şi copiii
albi. Şcolile pentru populaţia de culoare primeau în general fonduri mai puţine decât cele
pentru copiii albi. Aceste şcoli aveau adesea nevoie de reparaţii şi le lipseau resursele de
bază. În 1954, Curtea Supremă a Statelor Unite a decis că segregarea şcolilor pe criterii
rasiale este ilegală. Curtea a decis ca şcolile „rezervate albilor” să fie deschise, cât mai
repede posibil şi elevilor de culoare.
Evenimentele care preced povestirea: pentru a respecta ordinului Curţii Supreme,
consiliul şcolar al oraşului Little Rock a anunţat că liceul orăşenesc rezervat albilor era
acum deschis şi elevilor de culoare. În prima zi de şcoală din septembrie 1957, nouă copii
de culoare s-au hotărât să se înscrie la Liceul Central din Little Rock. În cadrul unei
întâlniri din ziua anterioară, supraveghetorul şcolii le-a comunicat părinţilor elevilor de
culoare că nu îi va putea proteja dacă îşi vor însoţi copiii la şcoală. Guvernatorul statului
Arkansas a trimis Garda Naţională (o forţă militară controlată de guvernul statal) în Little
Rock, pretinzând că exista pericolul izbucnirii violenţelor. Garda Naţională i-a împiedicat
pe copiii de culoare să intre în şcoală. O mulţime de persoane albe s-a strâns în jurul
şcolii pentru a-i împiedica pe copii să intre.
Surse:
http://www.funkandwagnalls.com
Daniel Boorstin and Brooks Kelley with Ruth Boorstin, A history of the United States, Ginn and Company, Lexington, MA 1981
http://www.infoplease.com
Daisy Bates, The long shadow of Little Rock, David McKay, New York, 1962
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Informaţii pentru „Pas cu pas”
La începutul celui de-al Doilea Război Mondial, Polonia ocupa un teritoriu de
aproximativ 375.000 kilometri pătraţi. Anumite părţi din Polonia erau revendicate de
Germania nazistă şi de Uniunea Sovietică.
Înainte de cel de-al Doilea Război Mondial, Polonia a avut de asemenea o populaţie
minoritară semnificativă alcătuită din germani, ruşi şi ucraineni. Ca fapt istoric, evreii
care au fost persecutaţi şi izgoniţi dintr-o mare parte a Europei erau bineveniţi în Polonia.
Acolo, aceştia şi-au putut practica propria religie şi şi-au construit propriile şcoli. Evreii
din Polonia au continuat să aibă o relaţie deosebită cu conducătorii Poloniei. Acesta este
unul din motivele pentru care comunitatea evreiască a înflorit în Polonia. La începerea
celui de-al Doilea Război Mondial, în Polonia trăiau 3.350.000 de evrei. Numai 90.000
de evrei polonezi au supravieţuit.
Invazia germană a Poloniei la data de 1 septembrie 1939 a marcat începutul celui de-al
Doilea Război Mondial. La mai puţin de trei săptămâni de la această dată, Uniunea
Sovietică invadează la rându-i Polonia. Guvernul polonez s-a refugiat la Londra. Mare
parte din forţele armate a fugit în alte ţări europene pentru a continua lupta cu germanii.
Rezistenţa clandestină poloneză, dedicată luptei împotriva Germaniei, a fost deosebit de
activă în Varşovia. În iunie 1941, Germania nazistă a invadat Uniunea Sovietică şi acea
parte a Poloniei pe care o ocupase Armata Sovietică. Până la sfârşitul lunii, întreg
teritoriul Poloniei era în mâinile germanilor.
Evenimentele care preced povestirea: naziştii au creat multe lagăre de concentrare în
Polonia. Aceste lagăre erau folosite pentru a extermina evreii polonezi, polonezii care se
opuneau ocupaţiei germane şi evreii aduşi din alte ţări. Cei 450.000 de evrei din Varşovia
au fost mai întâi înghesuiţi într-o parte separată a oraşului cunoscută sub numele de
„ghetto”. Apoi, aceştia au fost deportaţi în lagărele de concentrare.
La data de 1 august 1944, rezistenţa poloneză şi-a schimbat tactica. Aceasta a început o
luptă deschisă împotriva naziştilor. Pe data de 2 octombrie, liderul luptătorilor polonezi sa predat. După capitulare, naziştii au transportat majoritatea locuitorilor Varşoviei în
tabere din Germania sau i-au forţat să se mute în alte oraşe sau sate din Polonia.
Surse:
http://www.Infoplease.com
http://www.FunkandWagnalls.com
Enciclopedia Britanică
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Informaţii pentru „Vânzătorul curajos”
Thailanda este o ţară din Asia de sud-est, care se învecinează cu Myanmar (fostă
Birmania) la nord şi la vest, cu Laos la nord şi la est, cu Cambodgia la est, cu Malaezia şi
Golful Thailandei la sud. Bangkok este cel mai mare oraş şi capitala Thailandei.
Înainte de cel de-al doilea război mondial, economia Thailandei se baza pe agricultură. În
ultima vreme, economia Thailandei a devenit industrială şi urbană. Cu toate că această
schimbare a dus la creşterea standardului de viaţă, a provocat şi probleme sociale.
Problemele de mediu şi lipsa accesului la terenuri i-au forţat pe mulţi dintre thailandezi să
se mute de la ţară la oraş. Deşi unii dintre ei au găsit de lucru, mulţi dintre aceştia au
devenit şomeri, ceea ce a dus la creşterea criminalităţii şi a vagabondajului. Thailanda sa confruntat de asemenea şi cu problemele cauzate de bandele de tineri în Bangkok şi în
alte zone urbane.
Surse:
Tailanda: Un nou studiu pe țară – editat de către Barbara Leitch LePoer. Departamentul Federal Pentru Cercetare al Washington, Librăria Congresului,
septembrie 1987.
Infoplease.com (Almanac) http://infoplease.com/index.html
Funk and Wagnalls.com http://www.funkandwagnalls.com/

43

Explorarea Dreptului Umanitar
Pentru profesori

Informaţii pentru „Localnicii alină suferinţele în lagăre”
Bosnia-Herţegovina se învecinează cu Croaţia şi cu Republica Federală Iugoslavia. Satul
Batkovic se află la nord-est de Sarajevo, lângă Serbia, parte a Republicii Federale a
Yugoslaviei.
La recensământul din 1991, Bosnia-Herţegovina avea 4.365.000 locuitori; 31% erau sârbi
şi membri ai Bisericii Ortodoxe Sârbe; 49% erau musulmani ai căror strămoşi au trecut la
legea islamică pe perioada dominaţiei Imperiului Otoman. Restul populaţiei era alcătuit
în mare parte din croaţi romano-catolici.
Bosnia şi Herţegovina s-au aflat sub ocupaţia Imperiului Otoman de la mijlocul secolului
al XV-lea până în 1908, atunci când Imperiul s-a destrămat şi ambele provincii au trecut
sub conducerea Imperiului Austro-Ungar. La sfârşitul Primului Război Mondial, Imperiul
Austro-Ungar a încetat să mai existe. Bosnia şi Herţegovina au fost alipite ca provincie în
Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor (redenumit ulterior Regatul Iugoslaviei). În
1945, Bosnia-Herţegovina a devenit una dintre republicile Federaţiei Republicilor
Socialiste ale Iugoslaviei. Iugoslavia a fost condusă de către Josip Broz Tito,
conducătorul „Partizanilor”, principala mişcare armată de rezistenţă care a luptat
împotriva ocupaţiei germane în Iugoslavia pe timpul celui de-al Doilea Război Mondial.
Decesul lui Tito în 1980, combinat cu slăbirea forţei Uniunii Sovietice, a permis
naţionalismului să îşi facă simţită prezenţa şi să provoace tensiuni. În 1991, Slovenia şi
Croaţia şi-au declarat independenţa faţă de Iugoslavia.
Evenimentele care preced povestirea: în primăvara anului 1992, populaţia musulmană
şi cea croată din Bosnia-Herţegovina au votat de asemenea independenţa faţă de
Iugoslavia. Sârbii bosniaci, care au boicotat referendumul, şi-au format propriul guvern.
Sprijiniţi de unităţi militare din Serbia, aceştia s-au luptat cu musulmanii şi croaţii
bosniaci. Civilii au fost terorizaţi, ucişi, închişi în lagăre de concentrare şi eliminaţi prin
forţă din zonă, în cadrul unei tactici denumite „purificare etnică”. Complicatul război
civil impicând trei părţi a durat până în 1995, când Convenţia de Pace de la Dayton a pus
capăt conflictului.
Surse:
http://www.FunkandWagnalls.com (datele recensământului din 1991)
http://www.Infoplease.com/
Enciclopedia Columbia
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Urmările unei bătălii
Pe data de 24 iunie 1859, armatele franceză şi austriacă s-au confruntat la Solferino, un
oraş din nordul Italiei. După 16 ore, 36.000 de oameni erau morţi sau răniţi. În 1859, deşi
puterea de distrugere a armelor crescuse, capacitatea de îngrijire a răniţilor nu înregistrase
acelaşi progres.
În seara de după bătălie, Henry Dunant, un tânăr cetăţean elveţian, a sosit la Solferino cu
o misiune fără legătură cu bătălia. Afacerile lui Dunant intraseră în derivă; el era de
părere că împăratul francez îl poate ajuta; ştiind că războiul îl va aduce pe împărat în
zonă, a sperat că va avea ocazia să-l vadă. Ceea ce a văzut au fost urmările unei bătălii.
Iată unele pasaje din memoriile sale.
Liniştea nopţii era întreruptă de gemete, suspine crispate de chinuri şi suferinţă. Voci
care îţi sfâşiau inima strigau după ajutor.
Când a răsărit soarele, trupurile oamenilor şi ale cailor acoperiseră cîmpul de luptă.
Bieţii soldaţi răniţi erau îngrozitor de palizi şi epuizaţi. Unii dintre ei, care aveau răni
deschise ce se infectaseră deja, aproape îşi pierduseră minţile de atâta suferinţă. Se
rugau să fie scutiţi de chinuri. Lipsa apei se simţea din ce în ce mai acut, şanţurile secau
iar soldaţii primeau, în cea mai mare parte, numai apă sălcie şi murdară.
↔
Pe măsură ce Dunant trecea printre soldaţii care continuau să strige la el, cerând apă, şi-a
dat seama cât de puţină atenţie le era acordată acestora. Dunant a strâns un grup de
localnice şi le-a organizat în echipe pentru a duce hrană şi apă răniţilor; le-a cerut să spele
trupurile sângerânde şi acoperite de paraziţi pentru ca rănile să fie tratate; a organizat un
spital primitiv într-o biserică; a strâns materiale din care să facă bandaje şi a adus hrană şi
medicamente din oraşele învecinate; a cerut băieţilor să aducă apă cu găleţile; a recrutat
turişti, un jurnalist, un conte, un producător de ciocolată; în curând, aceşti oameni
îngrijeau răni, cărau apă, scriau scrisori de adio familiilor celor muribunzi. Dunant a
observat că toţi cei care ajutau uitaseră de naţionalitatea celor pe care îi îngrijeau; acum
erau „tutti fratelli”, cu toţii fraţi.
Dunant a întâlnit un caporal de 20 de ani care avea un glonţ înfipt în partea stângă a
corpului şi ştia că va muri curând din cauza rănii. I-a dat tânărului caporal nişte apă,
acesta i-a mulţumit lui Dunant şi l-a rugat cu lacrimi în ochi „Domnule, dacă i-aţi putea
scrie tatălui meu, să o aline pe mama”. Dunant le-a scris părinţilor. Aceasta a fost
singurul mesaj pe care l-au primit de la fiul lor.
Afacerile lui Dunant au eşuat în cele din urmă. A fost împiedicat să-l vadă pe împărat în
ziua respectivă. În schimb, el a scris o carte cu titlul „A memory of Solferino” („O
amintire de la Solferino”) în care a descris cele văzute şi a făcut o propunere simplă.
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Nu ar fi posibil pe timp de pace şi linişte să se formeze societăţi de ajutorare cu scopul de
a-i îngriji pe cei răniţi în timp de război, prin intermediul unor voluntari devotaţi şi cu
calificare adecvată?
Cartea a determinat formarea unui „comitet pentru ajutorarea persoanelor rănite în timp
de război”, care a evoluat şi a devenit Comitetul Internaţional al Crucii Roşii. Viziunea
lui Dunant a dus de asemenea la dezvoltarea societăţilor de Cruce Roşie şi Semilună
Roşie peste tot în lume.
Întrebare: Care a fost impactul reacţiei lui Dunant la momentul respectiv? Dar pe
termen lung?
Adaptare după Henry Dunant, Amintire de la Solferino, Comisia Internaţională a Crucii Roşii, Geneva, 1986.
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Apariţia unui martor
În aprilie 1993, lupta Africii de Sud împotriva apartheidului ajungea la un final victorios,
fără vărsarea de sânge de care se temea şi la care se aştepta toată lumea. Nelson Mandela,
Preşedinte al Congresului Naţional African (CNA), aclamat pe scară largă pentru
conducerea spirituală a luptei, a fost eliberat după 27 ani petrecuţi în închisoare şi negocia
cu preşedintele F.W. de Klerk un proces de tranziţie la regula majorităţii.
Pe data de 10 aprilie, Chris Hani, un lider respectat al CNA, a fost asasinat. A fost
împuşcat de la distanţă mică în faţa casei sale din Boksburg, Johannesburg. Agresorii au
declarat că l-au ales pe Hani ca ţintă deoarece era foarte probabil ca moartea acestuia să
arunce ţara în haos, permiţând astfel mişcării de dreapta să preia puterea.
Mai jos sunt extrase din descrierea lui Mandela referitoare la acest eveniment, în
autobiografia sa:
Moartea lui Chris a fost o lovitură cumplită pentru mine personal şi pentru mişcare. El a
fost un mare erou al tineretului din Africa de Sud, un om care vorbea pe limba lor şi care
era ascultat. Dacă era cineva în stare să îi mobilizeze pe tinerii rebeli în urma unei
înţelegeri negociate, acela era Chris.
Ţara era într-o situaţie delicată. Existau temeri cum că moartea lui Chris Hani ar putea
declanşa un război rasial, iar tineretul va decide ca eroul lor să devină un martir pentru
care şi-ar da propriile vieţi. ... Crima a fost un act de disperare cumplită, o încercare de
a distruge procesul de negociere.
În ziua respectivă, o femeie a sunat la poliţie şi le-a transmis numărul de înmatriculare al
maşinii ucigaşilor. Întâmplarea a făcut ca această femeie să fie albă.
Lui Mandela i s-a cerut să se adreseze naţiunii la radio în aceeaşi seară. În autobiografia
sa, Mandela descrie declaraţia de la radio:
Am spus că procesul de pace şi negocierile nu pot fi oprite. Cu toată puterea învestită în
mine, am declarat: Fac apel la toţi oamenii să rămână calmi şi să cinstească memoria lui
Chris Hani prin a rămâne o forţă disciplinată pentru pace... În această seară mă adresez,
din adâncul fiinţei mele, tuturor sud-africanilor, de culoare şi albi. Un alb, plin de
prejudecăţi şi de ură, a venit în ţara noastră şi a comis o faptă atât de urâtă încât
întreaga noastră naţiune este în pragul dezastrului. O femeie albă (...) şi-a riscat viaţa şi
l-a adus în faţa justiţiei pe asasin.
Asasinatul nu a reuşit să producă haos şi război rasial, iar procesul de pace şi negocierile
au continuat.
Întrebare: Ce a riscat femeia atunci când a făcut denunţul la poliţie?
Adaptare după Nelson Mandela, Un drum lung către lbertate: Autobiografia lui Nelson Mandela
Llittle, Brown and Company, Boston, 1994.
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Singură pe bancă
Până în 1954, legile segregaţioniste din unele state ale SUA interziceau elevilor de
culoare să frecventeze aceleaşi şcoli ca elevii albi. Atunci când Curtea Supremă a Statelor
Unite a abolit segregarea pe tot teritoriul Statelor Unite, guvernatorul statului Arkansas a
jurat să încalce ordinul. „Pe străzi va curge sânge dacă elevii negri vor încerca să intre în
Liceul Central”, a spus acesta.
Consiliul şcolar al oraşului Little Rock, Arkansas, a luat altă decizie. La începutul anului
şcolar 1957, Liceul Central rezervat albilor a fost de acord să accepte nouă elevi de
culoare. Elizabeth Eckford era unul dintre aceşti elevi.
Consiliul şcolar din Little Rock le-a cerut părinţilor celor nouă elevi să nu îşi însoţească
copiii la şcoală deoarece se temea că prezenţa părinţilor de culoare ar incita mulţimea la
revoltă. Au fost luate toate măsurile astfel încât cei nouă elevi să se întâlnească şi să fie
însoţiţi de un avocat. Elizabeth nu ştia de aceste măsuri; astfel, a plecat singură.
Când a coborât din autobuz în apropierea Liceul Central, Elizabeth a văzut o mulţime de
albi furioşi şi sute de soldaţi înarmaţi pe care guvernatorul îi trimisese să-i împiedice pe
cei nouă elevi să intre în liceu. Elizabeth a crezut că va fi în siguranţă dacă va merge prin
spatele soldaţilor din Arkansas până la intrarea în şcoală. Soldaţii au făcut-o să se
întoarcă.
Mulţimea a început să mă urmărească, strigându-mă în toate felurile. Deodată au
început să-mi tremure genunchii şi m-am întrebat dacă am să reuşesc să scap. A fost cea
mai lungă porţiune pe care am străbătut-o pe jos în toată viaţa mea. Chiar şi aşa, nu-mi
era foarte frică deoarece am crezut că soldaţii mă vor proteja.
Când am ajuns în faţa şcolii, m-am dus iarăşi la un soldat dar acesta s-a uitat drept
înainte şi nu m-a lăsat să trec. Nu ştiam ce să fac. In acel moment, unul dinre soldaţi a
lăsat câţiva elevi albi să intre. Când am încercat să mă strecor pe lângă acesta, şi-a
ridicat baioneta.
Cineva a început să strige „Linşaţi-o! Linşaţi-o!”. Am încercat să văd un chip prietenos.
M-am uitat în ochii unei doamne în vârstă dar aceasta m-a scuipat. M-am uitat pe stradă
şi am văzut o bancă în staţia de autobuz. Am alergat într-acolo şi m-am aşezat.
Unii oameni din mulţime au urmărit-o pe Elizabeth până la bancă strigând „Aduceţi-o
până la copac”, un mod de a spune că o vor linşa (spânzura).
În timpul cât Elizabeth a stat pe bancă, ce i s-a părut o eternitate, o femeie albă pe nume
Grace Lorch şi-a făcut loc prin mulţime şi i-a vorbit. Elizabeth şi-a ridicat încet privirea şi
s-a uitat la străină, apoi s-a ridicat. Mergând încet pe lângă ea, femeia a condus-o la o
staţie de autobuz din apropiere. Elizabeth s-a urcat în autobuz şi a scăpat de mulţimea
furioasă.
Întrebare: De ce n-a împiedicat-o mulţimea pe Grace Lorch să o escorteze pe
Elizabeth până când aceasta a fost în siguranţă?
Adaptare după Juan Williams, Ochii pe premiu: anii drepturilor civile în America 1954 – 1965, Cărțile Penguin, New York, 1987.

48

Explorarea Dreptului Umanitar
Materialul resursă 1

Pas cu pas
Atunci când Germania nazistă a cucerit Polonia în timpul celui de-al Doilea Război
Mondial, forţele de ocupaţie au impus o politică de sclavie şi ucidere a evreilor. Oamenii
care erau prinşi că ascund un evreu erau condamnaţi la moarte. Unii dintre aceştia chiar
au fost spânzuraţi în pieţele publice ca un avertisment pentru ceilalţi. Cu toate acestea, au
existat oameni care au ales să ajute la salvarea evreilor. Stefa, o muncitoare catolică, a
ajuns să facă lucruri incredibile pentru a salva o străină.
În 1942, Laminski, un poliţist care făcea parte din mişcarea de rezistenţa poloneză, i-a
cerut soţului Stefei, Jerezy, s-o ascundă, timp de câteva zile, pe Irena, o evreică. Cuplul a
făcut o ascunzătoare pentru aceasta, în garsoniera lor. „Câteva zile” s-au transformat întro săptămână; apoi, săptămâna a devenit o lună. După câteva luni, Jerezy a cerut ca Irena
să plece, dar Stefa a insistat ca femeia să rămână ascunsă în casa lor. Într-un moment de
mânie, Jerezy a plecat din apartament, jurându-i Stefei că va spune naziştilor că ea o
ascunde pe Irena.
Ce a făcut Stefa?
L-am anunţat pe Laminski şi acesta a venit să discute cu soţul meu. El i-a spus lui Jerezy
„Acesta este pistolul meu; dacă le denunţi pe Stefa şi Irena, nu vei mai trăi mai mult de
cinci minute. Primul glonţ o sa-ţi intre direct în cap.” După aceasta, soţul meu nu s-a
mai întors. Acest lucru a pus capăt căsniciei noastre, dar poliţistul Laminski a continuat
să ne ajute.
Stefa era conştientă de riscul la care se expunea?
Desigur că ştiam. Toată lumea ştia ce se putea întâmpla cuiva care ascundea evrei. Irena
spunea „Sunt o povară pentru tine, am să plec.” Dar eu îi răspundeam „Până acum ai
fost aici şi am reuşit, poate că toţi vor reuşi. Cum poţi să renunţi la viaţă?” Ştiam că nu
puteam să o abandonez.
În 1944, locuitorii Varşoviei s-au ridicat împotriva ocupaţiei naziste, dar au pierdut lupta.
Ca măsură de represiune, naziştii au început să evacueze toţi civilii, cu excepţia mamelor
cu copii mici. Pentru Irena, care ar fi fost recunoscută ca fiind evreică chiar dacă purta
întotdeauna un bandaj pe faţă, evacuarea însemna moarte sigură. Realizând pericolul,
Stefa a luat o hotărâre imposibilă. A plâns tot restul povestirii.
↔
Când eram pe punctul de a fi evacuaţi, i-am spus Irenei să ia copilul meu. I-am spus „Voi
încerca să rămân lângă tine. În caz că mă pierd, să ai grijă de el ca de propriul tău
copil”. Când soldaţii au văzut-o cu copilul, i-au spus să se întoarcă în casă. Cumva am
fost lăsată şi eu să mă întorc în apartament.
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Cum a putut Stefa să rişte să-şi piardă copilul?
Ştiam că Irena ar fi avut grijă de el. Şi pe langă asta, nimeni nu ştia ce s-ar fi ales de
mine. Puteam să mor şi eu.
Întrebare: Cum a contribuit fiecare persoană la supravieţuirea Irenei?
evacuare: mutarea oamenilor din propriile case şi trimiterea lor în lagăre de detenţie
mişcare clandestină: oameni care lucrau în secret împotriva opresorilor nazişti, încercând
să-i gonească din ţară
Adaptare după Nechama Tec, Când lumina a străpuns întunericul, Universitatea Oxford, New York, 1986.
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Vânzătorul curajos
Există un colţ de stradă în Bangkok unde au loc uneori lupte între grupurile de băieţi.
Într-o zi, un grup de băieţi de la şcoala de mecanică s-a legat de un băiat de la o altă
şcoală şi l-au urmărit pe stradă. Bietul băiat fugea să scape cu viaţă. A ajuns la un mic
magazin de la colţul străzii. Băieţii care îl urmăreau erau clienţi obişnuiţi ai magazinului.
Vânzătorul de la magazin a văzut toată întâmplarea. Băiatul urmărit a ciocănit la uşa
magazinului.

↔
Vânzătorul a deschis repede uşa din spate pentru a-l lăsa pe băiat să intre. L-a lăsat să se
ascundă în magazin.
Curajosul vânzător nu a fost împiedicat de gândul a ceea ce se putea întâmpla dacă grupul
de atacatori ar fi intrat şi și-ar fi găsit duşmanul în magazin. Vânzătorul nu s-a gândit nici
la ceea ce s-ar fi putut întâmpla cu afacerea sa pe viitor dacă băieţii aceia ar fi ştiut că el a
fost salvatorul victimei lor.
Întrebare: ce opţiuni a avut vânzătorul atunci când a văzut băiatul la uşa lui? Care ar
putea fi consecinţele fiecărei opţiuni?
Sursă: Achara Permpool
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Localnicii alină suferinţa în lagăre
Batkovic, Bosnia-Herţegovina, 24 ianuarie 1993
Toată vara trecută, autobuze şi camioane pline de prizonieri musulmani şi croaţi au trecut
pe drumul îngust de ţară de lângă ferma de legume a lui Ilija Gajic. Armata nu a cerut
niciodată părerea sătenilor atunci când a înfiinţat lagărul în şoproanele pentru depozitarea
cerealelor. Gajic se temea că cea mai terifiantă parte a istoriei Balcanilor avea să se
repete.
„Lagărele de concentrare nu aduc niciodată nimic bun pentru nimeni”, a spus sârbul de 62
ani care conduce adunarea sătească a localităţii cu 4.000 de locuitori. „M-am simţit rău
văzând ce se întâmplă”.
↔
Pe măsură ce au început să apară rapoartele referitoare la violenţe şi decese, el şi alţi
conducători ai satului s-au hotărât să protesteze. Povestea lui este una dintre poveştile
nespuse ale acestui război de o neîntreruptă cruzime – povestea sârbilor care au riscat
pentru a îmbunătăţi condiţiile pentru concetăţenii lor.
„Am vrut să dăm dovadă de bunăvoinţă. Am vrut ca ei să fie trataţi aşa cum ne dorim şi
noi ca ceilalţi sa-i trateze pe prizonierii noştri”, a spus el.
La începutul lui septembrie, Gajic a condus o delegaţie la cartierul general al armatei din
localitatea Bijelina şi a solicitat înlocuirea gardienilor care băteau prizonierii. „Nu erau de
prin părţile noastre. Au avut victime în familie şi şi-au dorit să se răzbune” a spus Gajic.
„Aşa că am cerut autorităţilor să îi înlocuiască cu localnici”.
Iniţial, conducerea a refuzat să spună cine era responsabil de lagăr, îşi aminteşte el. Tonul
discuţiei se aspreşte. Una din delegaţii le-a spus comandanţilor militari „Nu vrem un
Jasenovac”, o referire la lagărul de concentrare înfiinţat de fasciştii din Croaţia în
perioada celui de-al Doilea Război Mondial, unde zeci de mii de sârbi, evrei şi ţigani au
fost ucişi.
„Orice om bun ar spune asta”, declară Gajic. „Noi nu am dorit ca satul să poarte vina
celor întâmplate. Am vrut să-i salvăm reputaţia.”
În prezenţa gardienilor, prizonierii se temeau să vorbească despre cruzimile perioadei
anterioare. Dar ei au confirmat relatările deţinuţilor eliberaţi referitoare la bătăile cu
bucăţi de doi-pe-patru*, la dizenteria generală provocată de condiţiile foarte proaste de
igienă şi la şiretlicurile bine puse la punct pentru a păcăli delegaţiile venite în vizită şi a le
face să creadă că nu exista nimeni sub 18 ani sau peste 60 ani în tabără.
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Potrivit spuselor deţinuţilor, cel puţin 20 persoane au murit, până în septembrie, din cauza
bătăilor şi a tratamentului inuman, dar condiţiile s-au îmbunătăţit semnificativ după
intervenţia sătenilor.
Condiţiile rămân primitive, dar câteva sute de deţinuţi merg acum la lucru şase zile pe
săptămână la o fabrică din apropiere, unde primesc hrană mai bună, deşi nu sunt plătiţi.
Deţinuţii îi felicită pe gardieni şi aceştia se bucură de recunoştinţă. „Suntem de părere că
nu trebuie să batem prizonierii”, spune Dragolic, unul dintre noii gardieni locali. „Noi
vorbim cu ei”. Acum există chiar şi câte un televizor în fiecare şopron, şi de Anul Nou
gardienii au adus deţinuţilor sticle de şliboviţă, un rachiu făcut din prune.
„Cred că sârbii nu sunt atât de răi pe cât vrea lumea să pară că sunt”, spune Gajic. „Există
probabil şi alte exemple asemănătoare, nu numai în Batkovic.”
Întrebare: ce opţiuni au avut şi ce presiuni sociale au avut de suportat martorii?
*”doi-pe-patru”, o bucată groasă de lemn.
Sursa: Roy Gutman, Un martor al Genociduui, Macmillan, Londra, 1993
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Explorarea 1B: Analiza actelor umanitare
În cadrul Explorării 1A, cursanţii au citit, interpretat şi analizat un număr de povestiri
despre martori. Explorarea 1B este creată pentru a ajuta cursanţii să mai parcurgă o etapă
şi să definească conceptul de act umanitar, şi anume comportamentul care stă la baza
tuturor povestirilor.
Definiţia utilizată pentru actul umanitar în cadrul acestei explorări este următoarea: „o
persoană obişnuită care acţionează pentru a proteja pe cineva pe care în mod normal nu lar proteja şi a cărui viaţă sau demnitate se află în pericol”.
După definirea actului umanitar şi analiza dimensiunii riscurilor şi obstacolelor posibile,
cursanţii examinează unele exemple de acte umanitare realizate pe durata conflictelor
armate, din realitate şi discută tipurile de riscuri şi obstacole întâlnite.
Obiective:
 înţelegerea conceptului de act umanitar
 înţelegerea influenţei presiunii sociale asupra acţiunilor de întreprins în situaţii în
care viaţa sau demnitatea cuiva este supusă riscului.
 demonstrarea capacităţii de a identifica acte umanitare relatate la ştiri sau întâlnite
în viaţa cotidiană.
Resurse:
 Vocile războiului – 1
Pregătire:
Revedeţi „Note pentru profesori 10: despre colectarea povestirilor şi a ştirilor”.
Pregătiţi cele două exemple utilizate în cadrul acestei activităţi.
[1. Caracteristicile unui act umanitar; 2. Presiunea socială]
Timp:
O sesiune de 45 până la 60 minute.
1. Conceptul de act umanitar (15 minute)
Prezentaţi cele trei caracteristici ale actelor umanitare şi cereţi cursanţilor să ofere
exemple din povestirile din Explorarea 1A pentru a le ilustra pe fiecare.

Caracteristicile unui act umanitar
 protejează viaţa şi demnitatea umană
 vizează, de obicei, o persoană care, în mod normal, nu ar fi protejată
 este posibil să implice riscuri sau vătămări personale
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Actele umanitare necesită adesea acţiuni împotriva presiunii sociale pentru a proteja o
victimă. Utilizaţi următoarea linie a Presiunii Sociale pentru a arăta cât de mult
favorizează sau defavorizează presiunea socială înfăptuirea unui act umanitar.
Presiunea socială
Se opune protejării
În favoarea protejării
←-------------------------------------------------------------------------------------------→
Folosind relatările studiate sau un eveniment cunoscut cursanţilor dumneavoastră,
întrebaţi:
 unde aţi amplasa, de-a lungul liniei de mai sus, actul umanitar, şi de ce?
 care a fost influenţa contextului social faţă de decizia de a întreprinde o acţiune şi
de a proteja viaţa sau demnitatea cuiva?
[De exemplu, presiunile sociale de „a îţi vedea de treburile tale” sau de a participa la
persecuţii îngreunează încercarea cuiva de a salva o victimă.]
Întrebări posibile:
 De ce nu veniseră deja în ajutor alţi martori?
 Cum au schimbat acţiunile unui martor aşteptările altor oameni de a ajuta?
 De ce se aştepta de la martori să NU intervină şi să ajute? Ce presiuni sociale au
sfidat aceștia pentru a ajuta?
 Găsiţi un exemplu istoric în care cultura, clasa socială sau religia au influenţat
oamenii să protejeze sau să nu protejeze victimele?
 Vă puteţi gândi la exemple care prezintă atât efecte pozitive cât şi negative ale
presiunii sociale?
Încurajaţi cursanţii să facă referire la relatările pe care le-au analizat sau la alte exemple
pe care aceştia le pot cunoaşte.
2. Analizaţi actele umanitare în conflictele armate recente (20 minute)
Prezentaţi „Voci din război – 1”.
Atribuiţi cursanţilor un paragraf şi cereţi-le să prezinte o descriere a actului umanitar.
Apoi cereţi-le să descrie pe scurt incidentul, indicând:
 ce s-a întâmplat
 unde ar amplasa ei actul umanitar pe linia Presiunii Sociale şi de ce.
NOTĂ: dacă este necesar, mai întâi discutaţi un pragraf cu întregul grup pentru a arăta
modul în care circumstanţele şi sentimentele, pe durata războiului, exercită presiuni
împotriva actelor umanitare.
Discutaţi pe marginea lucrărilor.
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Întrebări posibile:
• există vreo diferenţă între cazul în care persoana aflată în pericol este cineva pe
care nu-l cunoaştem şi cazul în care persoana respectivă este cineva pe care-l
considerăm inamic?

Nu pot să înţeleg de ce vecinii şi prietenii noştri nu ne-au ajutat, nici măcar nu au venit
să ne salute. Au spus că nu li s-a dat voie. Nu pot să accept asta, deoarece eu n-aş fi făcut
aşa. Măcar aş fi întrebat soldaţii ce se întâmplă şi aş fi încercat să-i opresc.
- o victimă a „purificărilor etnice”

3. Evaluarea dificultăţilor în calea hotărârii de a acţiona (10 minute)
Discutaţi cea de-a treia caracteristică a unui act umanitar – „este posibil să implice riscuri
sau vătămări personale”.
• Ce fel de riscuri pot exista?
[De exemplu, emoţionale, sociale, psihologice, fizice].
Cereţi cursanţilor să aleagă unul dintre actele umanitare şi să prezinte dificultăţile sau
riscurile pe care le poate implica.
Ajutaţi-i să recunoască faptul că diferenţele de personalitate, cât şi condiţiile diferite de
viaţă, afectează reacţia umanitară a unei persoane.

Am citit o carte despre Scarlet Pimpernel din timpul Revoluţiei Franceze, care salva
oamenii condamnaţi la moarte. Se pare că-i plăcea foarte mult riscul. Cred că
personalitatea lui făcea totul mai uşor.
- student american

Încheiere (5 minute)
Încheiaţi prin analiza caracteristicilor unui act umanitar. Ilustraţi fiecare caracteristică,
dacă este posibil, cu un exemplu dat de cursanţi.
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IDEI PRINCIPALE
•

Actele umanitare sunt acelea care protejează pe cineva ale cărui demnitate şi viaţă
sunt periclitate, în special pe cineva care în mod normal nu ar beneficia de
protecţie. Astfel de acte pot implica riscuri personale.
(Această definiţie este una dintre multele care au fost adoptate pentru aceste studii).
•

Un act umanitar, care are ca scop protejarea vieţii şi demnităţii umane, poate fi
dificil în anumite circumstanţe sociale, în special atunci când implică o persoană
considerată ca fiind parte a unui grup „inamic”.
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Activităţi suplimentare
Istorie şi cultură
Scrieţi despre un act umanitar pe care-l cunoaşteţi (din propria experienţă, de la cinema,
radio, televizor, cărţi, istorie sau evenimente din lumea dumneavoastră).

Cursanţii au dat exemple cum ar fi povestea lui Salah El Din care îl vindecă pe Richard
Inimă de Leu şi exemplul din secolul XX al lui Oskar Schindler.

Mass-Media
Căutaţi în mass-media relatări ale unor fapte umanitare. Alcătuiţi o colecţie într-un caiet
sau pe un panou de pus pe perete.
Scrieţi rezumatele relatărilor pe care le găsiţi, menţionând unde și când a avut loc actul
umanitar şi sursa de mass-media.
Analizaţi actul pe baza celor trei caracteristici ale actelor umanitare:
 protejează viaţa şi demnitatea umană
 vizează, de obicei, o persoană care, în mod normal, nu ar fi protejată
 este posibil să implice riscuri sau vătămări personale
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Materialul resursă 1

Oameni implicaţi în războaiele recente descriu actele
umanitare la care au participat, la care au fost martori sau de
care au auzit
1. Atunci când inamicii mi-au luat soţul şi l-au dus într-o tabără de detenţie, o persoană
din rândurile inamicilor i-a adus hrană şi îmbrăcăminte, şi nimeni nu a ştiut acest lucru.
El nu a putut să împiedice ca soţul meu să fie luat, dar l-a ajutat cât a putut. Aş dori să-l
cunosc pe acest om.
- o femeie al cărei soţ este dat dispărut în război
2. În satul meu era o casă în care locuiau oameni din tabăra adversă – o familie. Tatăl
meu a protejat acea casă şi sunt mândră de asta. Oamenii au vrut să-i omoare, să-i
izgonească, dar tatăl meu i-a protejat.
- o mamă
3. M-am dus să ajut o persoană a cărei casă fusese distrusă în timpul bombardamentelor
şi această persoană ucisese pe cineva din familia mea. Cu toate acestea, eu l-am ajutat
deoarece valorile mele mi-au cerut să fac asta Nu cunoaşte faptul că eu ştiu că el mi-a
ucis ruda. În ciuda acestui lucru, eu l-am ajutat.
- un lider religios
4. Aveam cu noi bătrâni – prizonieri şi civili inamici. I-am tratat în mod uman deoarece
erau în vârstă. Nu i-am putut elibera, dar i-am tratat bine. Noi nu eram în măsură să
hotărâm ce se va întâmpla. Dar cu noi erau tot timpul în siguranţă şi protejaţi.
- un soldat
5. Am capturat mulţi soldaţi inamici răniţi care erau implicaţi în moartea celor apropiaţi
nouă dar i-am dus la doctor, am avut grijă de ei. Religia noastră nu ne permite să ucidem
prizonieri de război sau să le facem rău.
- un tâmplar şi fost combatant
6. Erau şoferii convoaielor umanitare care nu ştiau niciodată dacă se vor mai întoarce
sau nu, riscându-şi astfel viaţa pentru oameni pe care nu-i cunosc.
- un jurnalist
7. Aveam 14 ani şi patrulam la unul din punctele de control. A oprit o maşină. Când am
început să le verific actele, am observat că unul dintre pasageri era musulman. I-am dat
repede actele înapoi şi i-am spus şoferului să plece. Ştiam că dacă raportam faptul că
persoana respectivă era un musulman, aceasta ar fi însemnat sfârşitul pentru el. Am
făcut acest lucru fiindcă sunt fiica unei familii decente şi am fost crescută potrivit unor
valori morale.
- o fostă combatantă
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8. Am văzut cinci dintre soldaţii noştri cum duceau 500 de civili dintr-un sat într-o
închisoare. Ştiam că nu se dăduse ordin în acest sens şi am încercat să-i opresc, dar
soldaţii nu m-au lăsat. Aveau chiar armele pregătite să tragă în mine. Am mers şi i-am
spus comandantului despre acest lucru. El mi-a dat o armă pentru a-i opri. Pentru că
aveam arma, i-am putut opri. Civilii aceia sunt încă în viaţă.
- un soldat
9. Am întâlnit o femeie care fugea cu copilul ei. Avea un vas, fără orez în el. Situaţia era
foarte gravă. Am întrebat-o de ce se întoarce în zona de conflict. Mi-a spus că vroia să
se întoarcă în satul ei. I-am spus „ai numai un vas şi nu ai deloc orez, aşa că ia jumătate
din raţia mea de orez”. I-am dat jumătate. Mi-a mulţumit şi mi-a spus ceva ce mi-a
rămas mereu în minte. Mi-a spus că niciodată nu a mai întâlnit un soldat bun ca mine.
- un soldat
10. Soldaţii care fugeau din faţa înfrângerii au trecut prin oraşul nostru. Deşi erau de
partea inamicului, oamenii din oraşul nostru le-au dat tot ajutorul de care au avut
nevoie. Au fost foarte recunoscători şi i-am dus la graniţă. Ei treceau graniţa, camerele
TV filmau, iar ei primeau ajutor, asistenţă medicală şi tot ce le trebuia.
- o văduvă de război
11. Fiul meu a încarcerat nişte oameni – prinsese şapte sau opt dintre cei care se
rătăciseră. „Am să-i bat”, a spus, deoarece îşi pierduse tatăl. Dar s-a întors a doua zi şi
mi-a spus că i-a eliberat.
- o mamă.
Sursa: „Voci din război” este adaptată după cercetarea desfăşurată pentru campania CICR Oameni despre Război.

61

Explorarea Dreptului Umanitar

62

Explorarea Dreptului Umanitar

Explorarea 1C: Dilema unui martor
În cadrul Explorărilor 1A şi 1B, cursanţii analizează acte umanitare reale în sensul
obstacolelor şi riscurilor pe care martorii le-au întâmpinat înainte de a acţiona, şi al
impactului sau a consecinţelor imediate şi pe termen lung ale acţiunilor lor. Explorarea
1C introduce pedagogia dilemei Explorării dreptului umanitar (EDU) şi o utilizează
pentru a explora în continuare acte umanitare; aceasta pune cursanţii în locul unuia dintre
martorii care reflectează asupra ideii de a întreprinde sau nu o acţiune umanitară, şi le
cere să analizeze punctele de vedere ale tuturor persoanelor implicate şi să examineze în
detaliu scopurile şi consecinţele posibile.
În timp ce majoritatea actelor umanitare conţin dileme, pedagogia dilemei nu este
evidenţiată la începutul modului, astfel încât cursanţii să aprecieze adevăratul puls şi flux
al actelor umanitare înainte de a impune o judecată analitică asupra acestora; multe acte
umanitare sunt, de fapt, întreprinse din impuls.
Obiective:
• recunoaşterea dilemelor pe care le pot întâlni persoanele atunci când sunt martore
la o ameninţare la adresa demnităţii umane
• deprinderea modului de a analiza o dilemă
Resurse:
Dilemă: „El se distra”
Fişa dilemei
Pregătire:
Analizaţi notiţele referitoare la utilizarea dilemelor din Ghidul metodologic, inclusiv cel
de-al treilea atelier. Vizionaţi, dacă este posibil, secţiunea relevantă a imaginilor video de
curs.
Timp:
o sesiune de 45 până la 60 minute

1. Prezentaţi conceptul de dilemă (10 minute)
Folosiţi proverbe şi expresii cunoscute pentru a ilustra conceptul de dilemă
„Sunt condamnat dacă o fac şi condamnat dacă n-o fac”. „Între ciocan şi nicovală”.
[Adăugaţi ceva din cultura locală a cursanţilor dumneavoastră].
Încurajaţi cursanţii să sugereze idei referitoare la ce este o dilemă. Cereţi-le să dea
exemple şi să explice care sunt trăsăturile care fac din exemplul respectiv o dilemă.
Identificaţi principalele caracteristici ale unei dileme:
 o situaţie care necesită efectuarea unei alegeri între acţiuni alternative (inclusiv
opţiunea de a nu face nimic)
 toate alegerile au avantaje şi dezavantaje
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Subliniaţi faptul că în cazul unei dileme, chiar şi a „obţine ce este mai bun dintr-o situaţie
nefavorabilă” poate părea imposibil deoarece:
 Aparent, fiecare opţiune ar putea cauza probleme;
 Există un grad de incertitudine cu privire la deznodământul opţiunii.
Folosind una dintre povestirile din modul sau un exemplu oferit de cursanţi, cereţi
cursanţilor să propună opţiuni ca răspuns la dilemă.
Pentru fiecare opţiune, analizaţi:
 Care este rezultatul aşteptat al acţiunii propuse de dumneavoastră?
 Ar putea avea şi alte rezultate? (Dacă vi se pare necesar, exploraţi seria de
acţiuni care ar putea rezulta, şi urmările fiecăreia).
 Care sunt factorii necunoscuţi sau imprevizibili ai situaţiei?
 Ce alte persoane sunt implicate? Cum vor fi afectate de acţiunea
dumneavoastră? Cum vor privi acţiunea dumneavoastră? Cum va fi
afectat rezultatul de perspectiva celorlalţi?
2. Analizaţi complexitatea dilemei umanitare a lui Wendy (30 minute)
Prezentaţi povestea lui Wendy din cadrul dilemei „El se distra”.
Cereţi cursanţilor să se pună în locul lui Wendy în timp ce aceasta aşteaptă în afara
închisorii, tratând două lucruri:
 ce ar crede ei dacă ar fi în locul lui Wendy?
 care ar putea fi consecinţele alegerii lor în privinţa acţiunii?
După acordarea timpului necesar pentru redactarea lucrărilor individuale, invitaţi
cursanţii să discute despre dilema întâmpinată de Wendy, despre rolul ei în calitate de
martor şi despre ce ar fi putut face ea.
Începeţi prin a vă concentra asupra situaţiei prizonierului, aşa cum o vede Wendy.
 Care pare să fie atitudinea lui Wendy şi a gardianului despre demnitatea
prizonierului?
Apoi, utilizaţi „Fişa dilemei” pentru a analiza ideile pentru rezolvarea dilemei lui Wendy.
Pentru fiecare dintre opţiunile propuse de cursanţi, cereţi-le să examineze posibilele
consecinţe:
 pentru prizonier
 pentru speranţa lui Wendy de a îşi vedea prietenul aflat în detenţie
 pentru comportamentul actual (şi viitor) al gardianului
 pentru prietenul ei de culoare aflat în detenţie

NOTĂ: dacă este potrivit pentru cursanţii dumneavoastră, ajutaţi-i să înţeleagă această
experienţă reală sugerându-le să se gândească la Wendy şi la gardieni ca făcând parte din
propriul lor grup şi să se gândească la prizonieri ca la un grup diferit – unul care este
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controlat din punct de vedere politic, economic şi militar de către grupul lor.
Întrebări posibile:
 care ar fi consecinţele pozitive ale acestei acţiuni în termeni umanitari?
 există modalităţi prin care alegerea acestei opţiuni să înrăutăţească lucrurile?
Pentru cine?
Puteţi marca simbolul √ în dreptul consecinţelor cu efect pozitiv în termeni umanitari şi
un X în dreptul celor care ar putea avea un efect negativ.

Lipsa protestelor poate confirma credinţa agresorilor în ceea ce fac.
- Ervin Staub, Rădăcinile răului

După discuţii, cereţi cursanţilor să decidă în câteva minute ceea ce cred acum că ar fi
făcut în locul lui Wendy. Cereţi-le să scrie propriile decizii şi să explice motivele pentru
alegerea respectivă.
Apoi, invitaţi-i să împărtăşească deciziile şi motivele care au stat la baza acestora.
3. Încheiere: Forţele interne şi externe (5 minute)
Încheiaţi prin a cere cursanţilor să întocmească patru liste:
EMOŢII ŞI PERCEPŢII
1 care afectează deciziile lui Wendy

2 care afectează comportamentul gardianului

CONDIŢII
(probleme referitoare la limitele de timp, diferenţele de putere, influenţa locului)
3 care afectează deciziile lui Wendy

4 care afectează comportamentul gardianului

Discutând despre aceste aspecte ale dilemei, cursanţii vor recunoaşte modul în care
punctele de vedere personale şi condiţiile externe pot să afecteze eforturile unei persoane
de a răspunde nevoilor altora.
•

În multe cazuri de acte umanitare, oamenii se confruntă cu problema alegerii dacă
să protejeze pe cineva sau nu, atunci când o astfel de acţiune ar putea implica
riscuri sau costuri pentru propria persoană sau pentru cei pe care încearcă să-i
protejeze.

•

Fiecare dintre alegeri poate avea consecinţe complexe şi pe termen lung pentru
toate persoanele implicate.
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Materialul resursă 1

El se distra
În timpul apartheidului din Africa de Sud, Wendy, o femeie albă, încerca să-şi viziteze prietenul de culoare care fusese trimis la
închisoare pentru activităţi politice. Presoanele albe, aflate la conducerea închisorii îi spuseseră că albii nu au voie să viziteze
persoanele de culoare. De aceea a mers la comandantul închisorii, care a invitat-o în birou. Probabil datorită faptului că soţul ei era
redactorul unuia dintre ziarele locale, a fost de acord să o lase să-şi viziteze prietenul. Wendy s-a întors la culoarul de intrare în
închisoare pentru a-şi aştepta prietenul pe care spera să-l viziteze. Aceasta este relatarea ei despre ce a urmat.
În timp ce aşteptam, am observat puţin mai departe pe culoar un tânăr deţinut de culoare îmbrăcat în pantaloni scurţi kaki şi o bluză
din uniforma închisorii. Avea un aer nerăbdător şi supus – privirea cuiva care aşteaptă să le facă pe plac „Baas”-ilor albi.* Stătea
acolo ca şi cum i s-ar fi spus să stea acolo şi să aştepte. A apărut un gardian alb şi, trecând pe lângă prizonier, s-a repezit la acesta
şi a început să urle. Nu dădea nici un semn de furie – doar se distra. Braţele prizonierului s-au ridicat imediat pentru a-şi apăra
trupul de loviturile pe care le aştepta din partea gardianului.
Un braţ şi-l petrecuse deasupra burţii iar cu celălalt îşi apăra capul în timp ce bâlbâia nişte răspunsuri la întrebările şi jignirile care
i se adresau.
Atunci gardianul a mers mai departe, îndreptându-se către mine. M-a văzut că îl fixez cu privirea şi, pe măsură ce se uita la mine, am
realizat nu numai faptul că nu îi era ruşine de ceea ce făcuse, dar, în ceea ce-l privea, culoarea mea albă mă făcea în mod automat
complice la acţiunile sale.
A trecut mai departe, plictisit, a dispărut câteva momente, apoi s-a întors şi s-a îndreptat către deţinutul de culoare. Pe măsură ce se
apropia, deţinutul de culoare a adoptat un aer slugarnic, braţele reluându-şi poziţiile defensive. Gardianul se distra enorm. Prezenţa
publicului (eu) îi sporea plăcerea.
*”Baas”, persoană care conduce, şef, a căpătat semnificaţia de „opresor” în contextul apartheidului.
Sursa: Biko by Donald Woods, Paddington Press, Ltd., Londra, 1978

Ce credeţi că ar trebui să facă Wendy?
Alte puncte de vedere de luat în considerare:
 gardianul
 prizonierul
 prietenul închis al lui Wendy
 comandantul închisorii
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Materialul resursă 2

Fişă de lucru pentru analiza dilemei
Problemă:
Acţiune:
Pro:

Contra:

Acţiune:
Pro:

Contra:

Acţiune:
Pro:

Contra:

Decizii şi motive pentru această alegere:
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Pagina de mass-media
Obiective: încurajarea cursanţilor să aplice, în situaţiile cotidiene, ceea ce învaţă despre nevoia de a proteja
viaţa şi demnitatea umană
1. Găsiţi o relatare în ştiri, care să menţioneze un act umanitar.
2. Descrieţi pe scurt ceea ce s-a întâmplat.
 A cui demnitate este în pericol?
 Care sunt obstacolele în calea acordării ajutorului?
 Cine a sărit în ajutor? Care au fost declaraţiile, dacă este cazul, referitoare la motivele pentru
care au acordat ajutor?
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Pentru profesori

Metode de evaluare
 Evaluarea continuă:
Explorarea dreptului umanitar (EDU) pune la dispoziţia profesorilor oportunităţi
zilnice de a descoperi ce învaţă cursanţii lor şi ce idei preconcepute pot avea
aceştia. Indrumările pentru profesori active, cum ar fi discuţiile în clasă, lucrul în
grupuri mici, brainstormingul şi interpretarea de roluri asigură astfel de
oportunităţi.
Rezervaţi-vă cinci minute la finalul orei pentru a le cere cursanţilor să scrie o
frază sau două ca răspuns la întrebările: „Ce am învăţat astăzi?” şi „Care sunt
întrebările mele?”. Citiţi răspunsurile şi folosiţi-le pentru a consolida cunoştinţele
cursantului şi pentru a clarifica, pentru lecţia următoare, ideile preconcepute.

 Portofoliul activităţii cursantului:
Pe tot parcursul modulului, cursanţilor li se cere să intervieveze oameni, să ia
atitudine faţă de o anumită problemă şi să o ilustreze cu exemple, să ilustreze
concepte cu poezii, să interpreteze roluri, să creeze lucrări plastice sau să scrie
studii despre un anumit subiect.
Organizaţi şi păstraţi pentru fiecare cursant, un dosar sau portofoliu care să
includă lucrări scrise, schiţe de lucrări plastice, interviuri şi decupaje de ştiri, cu
care a contribuit la oră. Parcurgeţi periodic împreună cu fiecare elev/elevă,
lucrările acestuia/acesteia pentru a verifica progresul înregistrat în înţelegerea
dreptului internaţional umanitar.
Afişaţi lucrările cursantului pe un perete.

 Întrebări de sfârşit de modul:
După încheierea Modulului 1, puteţi dedica ultima lecţie unei evaluări a ceea ce
au învăţat cursanţii. Puteţi face acest lucru cu ajutorul unei întrebări pentru
realizarea unui eseu (20 – 30 minute) şi a două sau trei întrebări cu răspunsuri
scurte (10 minute fiecare).
1. Întrebările pentru eseu: Alegeţi o întrebare.
 Alegeţi din material (sau creaţi) un exemplu de martor la o situaţie de
violenţă. Puneţi-vă în locul lui. Care sunt alegerile dumneavoastră?
Care sunt consecinţele? Ce hotărâţi să faceţi şi de ce?
 Cum se poate dezvolta comportamentul umanitar? Discutaţi despre
obstacolele din calea actelor umanitare şi de ce acestea sunt dificil de
depăşit (sau modul de depăşire a acestor obstacole).
2. Întrebări cu răspunsuri scurte: Alegeţi două întrebări.
 Definiţi martorul, actul umanitar şi dilema.
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 Daţi un exemplu de act umanitar prezentat în mass-media şi explicaţi
de ce credeţi că este un act umanitar.
 Ce înţelegeţi prin derularea pas-cu-pas a actelor umanitare?
Alte întrebări pot apărea solicitând cursanţii să formuleze, în grupuri mici, întrebări şi
apoi să selecteze una din ele care va constitui, pentru întreaga clasă, întrebarea pentru
realizarea unui eseu. Sau puteţi cere fiecărui cursant să propună o întrebare la care să
răspundă în cadrul testului. Cursantul va fi evaluat atât din punct de vedere al calităţii
întrebării cât şi al calităţii răspunsului. Puteţi alege, de asemenea, un citat dintr-un articol
din ziar, un citat suplimentar din unul dintre materiale sau dintr-o altă sursă. Cereţi
cursanţilor să indice ideea principală şi să justifice dacă sunt sau nu de acord cu aceasta.
Criterii de evaluare:
Reacţia eficientă a unui cursant este una care:
 Utilizează concepte, cum ar fi cel de martor, combatant, dilemă sau reacţie în lanţ
şi alţi termeni din materialele EDU
 Oferă exemple concrete pentru a ilustra ideile
 Include exemple dintr-o varietate de surse, cum ar fi mass-media de ştiri,
interviuri, discuţii în clasă şi literatură suplimentară
Tehnicile de mai sus sunt doar câteva sugestii pentru a vă ajuta să evaluaţi activitatea
cursantului în ceea ce priveşte materialele EDU. Aveţi libertatea de a le adapta în funcţie
de nevoi.
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Modulul 1: Resurse pe Internet
Perspectiva umanitară/generalităţi
 Seria de studii de ţară din cadrul Bibliotecii Congresului
http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/cshome.html#toc
 Encyclopedia Britannica
http://britannica.com/
 Funk and Wagnalls
http://www.funhandwagnalls.com/
 Yahoo! Ştiri zilnice şi relatări complete
http://dailynews.yahoo.com/
 Amnesty international on-line
http://ww.amnesty.org/
Disponibil în limbile arabă, engleză, franceză şi spaniolă
 Human rights watch
http://www.hrw.com/
Disponibil în limbile arabă, chineză, engleză, franceză, portugheză, rusă şi
spaniolă
Acte umanitare
 The Albert Schweitzer Page (Pagina Albert Schweitzer)
http://www.pcisys.net/~jnf/
 A Campaign for Forgiveness Research (O campanie a cercetării pentru iertare)
http://www.forgiving.org/
 A Teacher’s Guide to the Holocaust: Rescuers (Ghidul profesorului pentru
Holocaust: salvatorii)
http://fcit.coedu.usf.edu/holocaust/people/rescuer.htm
 Jewish Student Online Research Center: Rescuers (Centrul Studenților Evrei
pentru Cercetare Online)
http://www.us-israel.org/jsource/Holocaust/rescuetoc.html
 Peacemakers
http://myhero.com/peacemakers/
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Un site creat de şi pentru copii, despre eroii lor. În rândul acestor eroi sunt incluse
persoanele care au contribuit la pacea internaţională, naţională şi etnică.
 The Nobel Peace Prize (Premiul Nobel pentru Pace)
http://www.nobel.no/indexen.html
Disponibil în limbile engleză şi norvegiană
 Yad Vashem: The Holocaust Martyrs’ and Heroes Remembrance Authority (Yad
Vashem: Autoritatea pentru Comemorarea Martirilor şi Eroilor Holocaustului)
www.us-israel.org/jsource/Holocaust/rescuetoc.html
Pentru alte informaţii referitoare la ţările, conflictele şi relatările folosite ca exemple în
cadrul acestui modul, vă sugerăm următoarele resurse online:
Urmările unei bătălii
 History of the International Committee of the Red Cross
http://www.icrc.org/eng/history
Disponibil în limbile engleză, franceză şi spaniolă
 The Battle of Solferino (relatări din publicaţii contemporane)
http://www.hillsdale.edu/dept/History/Documents/War/19e/late/1859-Solferino.htm

Singură pe o bancă
 Civil Rights Law and History (United States Department of Justice)
http://www.usdoj.gov/kidspage/crt/crtmenu.htm
 Little Rock High School 40th Anniversary Homepage
http://www.centralhigh57.org/
Apariţia unui martor
 Truth and Reconciliation Commission
http://www.truth.org.za/
 Yahoo! Relatări complete: Africa de Sud
http://asia.fullcoverage.yahoo.com/fc/Asia/South_Africa/
 Yahoo! Relatări complete: Truth and Reconciliation Commission
http://dailynews.yahoo.com/full_coverage/world/
south_africa_truth_and_reconciliation_commission/
 War Crimes in the Twentieth Century: Truth and Reconciliation in South Africa
(audio)
http://www.npr.org./programs/specials/warcrimes/index.html
Pas cu pas
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 Poland: Museum of Tolerance Multimedia Learning Center
www://motic.wiesenthal.org/pages/t061/t06162.html
 The Warsaw Ghetto Uprising (United States Holocaust Memorial Museum)
http://www.ushmm.org/outreach/wupris.htm
Un site creat pentru tineri.
Localnicii alină suferinţa în lagăre
 Coalition for International Justice
http://www.cij.org/icty/icty.html
 ABC News: A Beginners Guide to the Balkans
http://abcnews.go.com/sections/world/balkans_content/
 International Criminal Tribunal for the Former Iugoslavie
http://www.un.org/icty/
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Modulul 2
Limite în cadrul
unui conflict
armat
(şapte sesiuni)

Ce limite sunt
necesare şi de ce?

De unde provin
aceste limite?
Care este
modalitatea de
dezvoltare a acestor
reguli?

EXPLORĂRI:
2A. Limitarea distrugerilor
(2 sesiuni)
2B. Coduri de-a lungul timpului
(1 sesiune)
2C. Îndreptarea atenţiei asupra copiilor „soldaţi” (2
sesiuni)
2D. Îndreptarea atenţiei asupra minelor antipersonal
(2 sesiuni)
CONCEPTE:
Limitele războiului
Civili, necombatanţi (hors de combat)
Drepturile omului
Protecţie
Nevoile copiilor
Arme nediscriminatorii
Efectul de domino
În toate modulele:
Demnitate umană
Obstacole în calea comportamentului umanitar
Dilemă
Consecinţă
Perspectivă multiplă
ABILITĂŢILE EXERSATE:
Adoptarea unei perspective
Analiza unei probleme
Urmărirea consecinţelor
Evaluarea unui scop
Identificarea de soluţii
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Explorarea 2A: Limitarea distrugerilor
Modulul 1 studiază actele umanitare spontane înfăptuite de oameni obişnuiţi pentru a
proteja viaţa şi demnitatea altor persoane. Explorarea 2A se concentrează asupra regulilor
de conduită într-un conflict armat, în scopul protejării victimelor şi a persoanelor
vulnerabile. Imaginile încep cu luarea în considerare a unei situaţii specifice– soldaţi
căzuţi prizonieri – pentru a-i pune pe cursanţi atât în situaţia celor vulnerabili cât şi a
celor învingători în conflictele armate. Colajul foto amplifică spectrul situaţiilor de
război. Cursanţii studiază condiţiile create ca urmare a conflictelor armate pentru a
propune reguli de protecţie a vieţii şi demnităţii.
Dreptul internaţional umanitar (DIU) este un corp vast de legi. Studiul ne prezintă
regulile de bază ale DIU, care sunt cele mai relevante pentru tinerii care învaţă. Cursanţii
studiază motivele care stau la baza acestor reguli şi le compară cu regulile pe care le
propun ei. Studiul ne mai arată şi modul în care DIU se leagă cu drepturile omului – în
acest sens, există drepturi de bază comune atât dreptului internaţional umanitar cât şi
dreptului internaţional al drepturilor omului, care trebuie protejate în orice condiţii, chiar
şi pe durata conflictelor armate.

Obiective:
 Înţelegerea unora dintre motivele pentru care sunt necesare reguli în cadrul unui
conflict armat
 Înţelegerea complementarităţii dintre dreptul internaţional al drepturilor omului şi
DIU
 Cunoaşterea unora dintre regulile de bază ale DIU
Resurse:
 Foto: Prizonier legat la ochi
 Foto: Marşul prizonierilor (două versiuni)
 Colaj foto 2A
 Care sunt regulile de bază pentru dreptul internaţional umanitar?
 Declaraţia Universală a Drepturilor Omului adoptată de Naţiunile Unite
 Două întâmplări din istoria antică
Pentru profesori:
 DIU şi dreptul intrenaţional al drepturilor omului – cuprins şi complementaritate
 Dacă întreabă cursanţii ...
Pregătire:
Ghidul metodologic – analiza materialelor referitoare la utilizarea fotografiilor din
Indrumări pentru profesori 6.
Analiza Atelierelor 4 – 5 şi vizionarea, dacă este posibil a imaginilor video relevante
pentru profesori.
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Timp:
Două sesiuni de 45 până la 60 minute.
1. Tranziţie (5 minute)
O scurtă reexaminare:
 Ce vă amintiţi despre caracteristicile actelor umanitare?
 Care sunt principalele obstacole în calea actelor umanitare?
 Ce obstacole suplimentare pot îngreuna înfăptuirea actelor umanitare pe durata
conflictelor armate?
[De exemplu: dorinţa de răzbunare, lipsa de informaţii, lipsa de materiale, frica, ura
intensă ...]
Informaţi cursanţii asupra faptului că în această explorare ei vor analiza necesitatea
existenţei regulilor în cadrul conflictelor armate şi exemple de astfel de reguli.
2. Experienţele soldaţilor căzuţi prizonieri şi ale celor care i-au luat prizonieri (15
minute)
Prezentaţi fotografia „Prizonier legat la ochi”. Cereţi cursanţilor să îşi imagineze că ei
sunt în locul prizonierilor sau al celor care i-au luat prizonieri. Cereţi-le cursanţilor să
scrie ce ar gândi într-o asemenea situaţie.
 Ce ar putea gândi prizonierii? Dar cei care i-au luat prizonieri?
Cereţi cursanţilor să discute cu un coleg, ce cred ei pe această temă.
Faceţi următoarele sugestii, prezentate succesiv:
 Imaginaţi-vă că prizonierul este fratele dumneavoastră. Cum aţi dori să fie tratat?
De ce?
 Imaginaţi-vă că prizonierul v-a ucis un prieten în timpul luptelor. Cum aţi dori să
fie tratat? De ce?
Repetaţi procesul folosind oricare dintre fotografiile „Marşul prizonierilor”.

Cel mai puternic sentiment este acela de teamă nemărginită, de împrejurimi care îţi sunt
străine şi nesiguranţa soartei care te aşteaptă. Nesiguranţa timpului se alătură acestui
sentiment de pierdere (a prietenilor, a familiei). Cât va dura? Pentru totdeauna?
- gândurile unui pilot de avion căzut prizonier

Discuţii în grup:
 Cum trebuie trataţi prizonierii în cadrul unui conflict armat?
 Să presupunem că prizonierii deţin informaţii importante. Influenţează acest lucru
modul în care trebuie trataţi?
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 În ce mod este periclitată demnitatea prizonierilor? Dar a gardienilor?
Prizonierul îţi este frate. Din voia Domnului el se află în mâinile tale şi munceşte pentru
tine. Din moment ce el se află la mila ta, îngrijeşte-te să primească hrană şi
îmbrăcăminte la fel de bune ca şi tine. Nu îi cere să muncească peste puterile sale.
- Profetul Mohammed (570 – 632)

3. Ce reguli trebuie să existe pentru protejarea prizonierilor în cadrul conflictelor
armate? (15 minute)
Cereţi cursanţilor să scrie regulile pe care le consideră necesare pentru protecţia
prizonierilor pe durata conflictelor armate şi să motiveze fiecare regulă.
Faceţi o listă cu regulile propuse de cursanţi.
Discutaţi pe tema regulilor propuse – sunt de acord? Nu sunt de acord? De ce?
4. Ce alte reguli sunt necesare în cadrul unui conflict armat? (10 minute)
Prezentaţi colajul foto. Cereţi cursanţilor să studieze fotografiile şi să propună reguli
suplimentare.
Discutaţi pe tema întregii liste de reguli, luând în considerare aceste întrebări:
Întrebări posibile:
 Cum ar schimba regula respectivă experienţa războiului?
 Ce dificultăţi ar putea întâmpina implementarea regulii respective?
 Ce reguli se aplică persoanelor scoase din luptă (hors de combat)?
Definiţi termenul de hors de combat ca fiind efectiv „în afara luptelor”.
Combatanţii care devin hors de combat (acele persoane care au fost capturate,
rănite sau care sunt bolnave şi astfel nu mai au capacitatea de a lupta) au dreptul
la protecţie specială în conformitate cu DIU.
5. Studiaţi regulile de bază ale DIU (15 minute)
Aduceţi în discuţie „Care sunt regulile de bază ale dreptului internaţional umanitar?”
Dezbateţi:
 Pentru fiecare regulă a DIU, ce s-ar întâmpla dacă nu ar exista regula respectivă?
 Care dintre aceste reguli sunt asemănătoare cu cele pe care le-aţi scris
dumneavoastră?
6. DIU şi drepturile omului (25 minute)
Explicaţi faptul că atât dreptul internaţional umanitar cât şi dreptul internaţional al
drepturilor omului asigură protecţia de bază pentru fiinţele umane.
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Aflaţi care sunt cunoştinţele cursanţilor referitoare la drepturile omului, cerându-le să
întocmească o listă cu astfel de drepturi.
Prezentaţi „Declaraţia Universală a Drepturilor Omului”.
Cereţi cursanţilor să studieze, în grupuri mici, aceste drepturi şi regulile DIU.
 Ce fel de protecţie este comună atât dreptului internaţional al drepturilor omului
cât şi dreptului internaţional umanitar?
Regrupaţi-vă pentru rapoartele grupurilor şi pentru dezbateri.
Realizaţi un grafic sau o schemă cu două cercuri care se intersectează pentru a reprezenta
cele două seturi de reguli. Cereţi cursanţilor să treacă exemplele de drepturi ale omului şi
de reguli ale DIU în cercuri, arătând locul în care acestea se suprapun. (Consultaţi
materialul resursă pentru profesori „DIU şi dreptul internaţional al drepturilor omului –
cuprins şi complementaritate”.)
7. Prezentaţi regulile de bază ale DIU în forma unor sloganuri (10 minute)
Cereţi cursanţilor împărţiţi în grupuri mici să dezvolte propoziţii scurte sau sloganuri care
să cuprindă fiecare dintre regulile de bază. De exemplu, „Cruţaţi soldaţii care se predau”,
„Îngrijiţi bolnavii şi răniţii”, „Respectaţi emblema”.
Activitatea suplimentară „Comunicare / acţiunea tineretului” este sugerată pentru
dezvoltarea în continuare a acestei teme de către cursanţi.
IDEI PRINCIPALE
 Dreptul internaţional umanitar are ca scop protejarea vieţii şi demnităţii umane pe
durata conflictelor armate. Acest lucru este realizat prin limitarea mijloacelor şi
metodelor de război pentru a reduce, în general, suferinţa inutilă şi, în special,
pentru a proteja civilii şi persoanele care nu mai participă la lupte.
 Atât dreptul internaţional umanitar cât şi dreptul internaţional al drepturilor
omului au acelaşi scop, de a proteja viaţa şi demnitatea umană. Dreptul
internaţional umanitar înfăptuieşte acest lucru exclusiv pe durata conflictelor
armate deoarece este creat special pentru astfel de situaţii extreme.
Când un soldat e dezarmat, ai grijă cum e tratat!
DIU!
Când un soldat este însângerat, nu-l poţi lăsa abandonat!
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DIU!
Când bomba cade peste oraşe cu vuiet, ai grijă să nu distrugă lăcaşuri de cult.
Când salvez unii oameni, soldaţii mei vor să-i străpungă şi le spun, „Stai, opreşte-te, pe
civili de rele fereşte-i!”
DIU!
Dacă nu protejezi civilii, oamenii mor cu milioanele.
DIU!
Când oamenii sunt la ananghie, nu-i abandona.
DIU DIU DIU, pentru Viaţă!
DIU DIU DIU, pentru Viaţă!
- versuri rap create de cursanţii EDU
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Activităţi suplimentare
Istorie:
Analizaţi trecutul îndepărtat utilizând lectura „Două întâmplări din istoria antică”. Apoi
citiţi despre o civilizaţie din istoria continentului pe care trăiţi şi pregătiţi o lucrare care să
răspundă la întrebarea:
 Cum au tratat ei inamicul învins?
Conexiunea cu mass-media:
Selectaţi o ştire (din presa scrisă sau de la televizor) referitoare la un conflict armat care
vă face să spuneţi „ar trebui să existe o regulă împotriva acestui lucru”. Scrieţi care ar
trebui să fie regula respectivă.
SAU
Prezentaţi o ştire referitoare la o situaţie în care se aplică regulile. Pentru fiecare situaţie,
scrieţi o explicaţie, menţionând regula şi modul în care aceasta a fost sau nu a fost
respectată. Pregătiţi un panou pentru a afişa relatările de la ştiri, panou pe care se pot
adăuga în timp şi alte materiale.
Artă:
Realizaţi o statuie de grup (sau un „stop cadru”) pe baza fotografiei „Prizonier legat la
ochi”, cursanţii jucând rolul personajelor din scenă. Cereţi participanţilor să stea
nemişcaţi şi în tăcere în poziţia respectivă timp de aproximativ un minut.
Apoi, numiţi alţi cursanţi care să se aşeze în spatele fiecărui personaj din grupul statuar şi
să îşi imagineze ce gânduri au personajele (prizonieri sau cei care i-au luat prizonieri);
cereţi acestor cursanţi să exprime gândurile şi sentimentele pe care cred că le au
personajele grupului statuar.
SAU
Utilizaţi o lucrare de artă foarte expresivă care exprimă încălcarea sau respectarea unei
reguli de război. Puteţi scrie despre aceasta, sau face o interpretare dramatică. Exemple
de astfel de lucrări de artă includ „Guernica” de Pablo Picasso sau „Gazaţi” de John
Singer Sargent.
 Ce s-a întâmplat? Ce altceva se mai petrece în pictura respectivă?
 Care este mesajul artistului?
Alăturaţi în contrast cu pictura, un afiş pentru recrutarea de soldaţi ori imagini din
campaniile publicitare pentru recrutare sau reclame de la televizor.
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SAU
Citiţi poezii scrise de soldaţi după sau în timpul unui război.
 Care este mesajul poetului? Care sunt asemănările sau deosebirile faţă de regulile
pe care le-aţi propus sau faţă de mesajul din pictură al artistului?
Comunicare / activităţile tinerilor:
Propuneţi căi pentru diseminarea regulilor de bază ale DIU prin transformarea frazelor
sau a sloganurilor, în postere sau prin interpretarea de mesaje la radio, cântece sau
melodii rap.
Cu ajutorul brainstormingului, găsiţi modalităţi de a pune aceste „reguli de bază” la
dispoziţia şcolii sau a comunităţii. Alegeţi una ca proiect. [Studiul de final, „Ce facem
mai departe?”, ţine mai mult de proiectele cursanţilor.]
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Materialul resursă 1

- foto în original -

Prizonierul legat la ochi –

un soldat din Mali este capturat de rebeli. Este singurul supravieţuitor al atacului de la Toukernem.
Soarta acestui soldat depinde de ordinele pe care ofiţerul superior le dă subordonaţilor .
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Materialul resursă 2a

- foto în original -

Marşul prizonierilor – coloană de soldaţi prizonieri căzuţi în mâinile Armatei Populare de Eliberare din Laos.
Soarta acestor prizonieri depinde de ordinele pe care le primeşte acest soldat.
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Materialul resursă 2b

- foto în original -

Marşul prizonierilor – soldaţi germani luaţi prizonieri de forţele amerciane, Normandia, Franţa, iunie – iulie 1944.
Soarta acestor prizonieri depinde de ordinele pe care le primeşte acest soldat.
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Material resursă ☼

Care sunt regulile de bază ale dreptului internaţional
umanitar?
1. Atacurile trebuie să fie limitate la combatanţi şi ţinte militare
1.1 Civilii nu pot fi atacaţi.
1.2 Obiectele civile (locuinţe, spitale, şcoli, lăcaşe de cult, monumente culturale sau
istorice etc.) nu pot fi atacate.
1.3 Este interzisă utilizarea civililor pentru a proteja ţinte militare.
1.4 Este interzis combatanţilor să se deghizeze în civili.
1.5 Este interzisă înfometarea civililor ca metodă de luptă.
1.6 Este interzisă atacarea obiectelor care sunt indispensabile supravieţuirii populaţiei
civile (depozite de alimente, zone agricole, instalaţii de apă potabilă etc.).
1.7 Este interzisă atacarea barajelor, a digurilor sau a centralelor nucleare dacă un astfel
de atac poate produce pierderi importante în rândul populaţiei civile.
2. Atacurile sau armele care lovesc în mod nediscriminatoriu obiectele şi persoanele
civile şi militare şi care provoacă suferinţă sau vătămări excesive sunt interzise.
2.1 Sunt interzise arme specifice – armele chimice sau biologice, arme cu laser care
provoacă orbirea, arme care vatămă corpul cu ajutorul fragmentelor care nu pot fi
depistate cu raze X, otravă, mine terestre antipersonal etc.
2.2 Este interzis ordinul sau ameninţarea că nu vor mai exista supravieţuitori.
3. Civilii, combatanţii răniţi şi prizonierii trebuie cruţaţi, protejaţi şi trataţi în mod
uman.
3.1 Nicio persoană nu va fi supusă torturii fizice sau psihice, pedepselor corporale sau
tratamentului abuziv sau degradant.
3.2 Este interzisă violenţa sexuală.
3.3 Părţile participante la conflict trebuie să caute şi să îngrijească inamicii răniţi sau
bolnavi care se află în puterea lor.
3.4 Este interzisă uciderea sau rănirea inamicilor care se predau sau care sunt scoşi din
luptă.
3.5 Prizonierii au dreptul la respect şi trebuie trataţi în mod uman.
3.6 Este interzisă luarea de ostateci.
3.7 Este interzisă strămutarea forţată a populaţiei civile. Este interzisă şi ceea ce se
numeşte „purificare etnică”.
3.8 Persoanele care se află sub puterea inamicului au dreptul de a primi şi trimite ştiri
familiilor lor şi de a beneficia de ajutor umanitar (hrană, asistenţă medicală, sprijin
psihologic etc.).
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3.9 Grupurile vulnerabile, cum ar fi femeile însărcinate şi mamele care alăptează, copiii
singuri, bătrânii etc., trebuie să fie protejate în mod special.
3.10 DIU interzice recrutarea şi participarea la ostilităţi a copiilor sub vârsta de 15 ani.
3.11 Toate persoanele au dreptul la un proces echitabil (tribunal imparţial, procedura
obişnuită etc.). Sunt interzise pedepsele colective.
4. Personalul medical militar şi civil şi facilităţile medicale militare şi civile (spitale,
clinici, ambulanţe etc.) trebuie respectate şi protejate şi trebuie să li se asigure tot
ajutorul disponibil pentru îndeplinirea îndatoririlor specifice.
4.1 Emblema Crucii Roşii, a Semilunii Roşii sau a Cristalului (Rombului) Roşu semnifică
protecţia personalului şi a facilităţilor medicale. Sunt interzise atacurile asupra
persoanelor sau obiectelor care poartă această emblemă. Se interzice de asemenea
utilizarea în mod fals a emblemei.
4.2 Unităţile şi transporturile medicale nu vor fi folosite pentru comiterea actelor care să
dăuneze inamicului.
4.3 La tratarea răniţilor şi bolnavilor, nu se vor acorda priorităţi decât pe baza motivelor
medicale.
Definiţii
Daune colaterale: daunele sau pierderile cauzate în mod accidental în timpul unui atac,
în pofida măsurilor de precauţie menite să împiedice, sau în orice caz să reducă la
minimum, pierderile de vieţi omeneşti în rândul civililor, vătămarea acestora sau
distrugerea obiectelor civile.
Scos din luptă (hors de combat): are în vedere combatanţii care au fost capturaţi, răniţi,
sunt bolnavi sau au naufragiat şi astfel nu se mai află în situaţia de a lupta.
Civil: orice persoană care nu este combatant (în cazul existenţei unor incertitudini,
persoana respectivă trebuie prezumantă a fi civilă.).
Dacă şi doar pentru perioada de timp în care civilii iau parte în mod direct la ostilităţi,
aceştia devin combatanţi şi îşi pierd dreptul de a fi protejaţi.
Obiecte civile: orice obiecte care nu sunt ţinte militare.
Dacă şi doar pentru perioada de timp în care obiectele civile sunt folosite pentru a sprijini
acţiunile militare, acestea devin ţinte militare şi îşi pierd dreptul de a fi protejate.
Combatant: persoana care ia parte în mod direct la ostilităţi sau un membru al forţelor
armate.
Ţinte militare: combatanţi şi obiective care, prin natura, amplasarea, scopul şi utilizarea
lor aduc o contribuţie efectivă la acţiunile militare şi a căror distrugere oferă un avantaj
militar evident.
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Materialul resursă 4

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei
Naţiunilor Unite
consfinţeşte faptul că fiecare persoană are dreptul la:
 Egalitate în demnitate şi drepturi
 Viaţă şi securitate personală
 Libertate, protecţia împotriva arestului arbitrar şi a detenţiei arbitrare şi libertatea de a se deplasa şi locui în interiorul
graniţelor fiecărui Stat
 Protecţie împotriva sclaviei sau a servituţii
 Protecţie împotriva torturii sau tratamentelor şi pedepselor crude, inumane sau degradante
 Protecţie împotriva amestecului în viaţa privată, de familie sau violarea corespondenţei
 Dreptul de a se căsători şi de a întemeia o familie
 Libertatea de gândire, de opinie, religioasă şi de exprimare
 Libertatea de întrunire şi asociere paşnică
 Condiţii favorabile de muncă, odihnă şi timp liber
 Un standard de viaţă adecvat sănătăţii şi bunăstării
 Educaţie
 Participarea liberă la viaţa comunităţii
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Materialul resursă 5

Două povestiri din istoria antică
Cartagina se predă în 147 î.H.

Un oraş-stat se predă în 416 î.H.

În cele din urmă, cei 50.000 de locuitori care mai rămăseseră din Astfel, melienii au fost nevoiţi să se predea. (...) După aceasta,
500.000 s-au predat. (...) Supravieţuitorii au fost vânduţi ca sclavi cuceritorii i-au ucis pe toţi cei care aveau vârsta necesară înrolării
şi oraşul a fost dat pe mâna legiunilor pentru a-l prăda şi jefui.
în armată, iar femeile şi copiii au fost luaţi în sclavie. Insula a fost
ocupată prin trimiterea a 500 de colonizatori.
Scipio [unul din tribunii militari], care nu dorea să distrugă oraşul,
Sursa: Thucydides, Peloponnesian War, Book V.
a trimis solie la Roma pentru a primi instrucţiunile finale; Senatul
a răspuns că nu numai Cartagina, dar şi toate localităţile
învecinate care i-au sărit în ajutor să fie distruse complet,
pământul să fie arat şi acoperit cu sare şi locul să fie blestemat.
Oraşul a ars timp de şaptesprezece zile.
Sursă: Durant, Will, Cezar și Isus, Povestea Civiizației, Voumul 3,
Simon și Schuster, New York, 1944.

Înainte de existenţa codurilor de conduită care să protejeze comunităţile cucerite
 Ce viitor aveau acestea?
 Ce opţiuni aveau acestea?
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DIU şi dreptul internaţional al drepturilor omului–
cuprins şi complementaritate
Dreptul internaţional umanitar ( DIU) şi dreptul internaţional al drepturilor omului sunt
complementare. Ambele caută să protejeze demnitatea umană, deşi înfăptuiesc acest
lucru în condiţii şi moduri diferite.
Dreptul internaţional al drepturilor omului se aplică întotdeauna şi în toate
circumstanţele, tuturor persoanelor supuse jursidicţiei unui stat. Scopul acestuia este de a
proteja persoanele de comportamentul arbitrar al statului. Astfel, dreptul internaţional al
drepturilor omului continuă să se aplice şi pe durata conflictelor armate. Cu toate acestea,
tratatele privind drepturile omului, cum ar fi Pactul Internaţional asupra Drepturilor
Civile şi Politice, Convenţia Europeană şi Convenţia Americană a Drepturilor Omului,
autorizează derogări, în condiţii stricte, de la unele drepturi pe durata „situaţiilor de
urgenţă care ameninţă viaţa unei naţiuni”, conflictul armat reprezentând în mod sigur un
exemplu. Cu alte cuvinte, anumite drepturi (libertatea de a călători, libertatea şi
securitatea personală, libertatea de asociere etc.) pot fi limitate sau suspendate pe durata
situaţiilor de urgenţă publică, dar numai „proporţional cu condiţiile impuse de situaţia
respectivă” (atât teritorial cât şi temporal). Cu toate acestea, rămâne un nucleu de drepturi
ce nu pot fi suspendate niciodată şi în niciun fel de condiţii.
Pe de altă parte, pe durata desfăşurării unui conflict armat, intră în vigoare un sistem
legislativ special, şi anume DIU. Acesta reprezintă un set de reguli adaptate în mod
special conflictelor armate, al cărui scop este acela de a proteja victimele războiului
(civilii, răniţii sau bolnavii, prizonierii, persoanele deplasate intern etc.) şi de a
reglementa desfăşurarea ostilităţilor. Deoarece se aplică numai în situaţii excepţionale, nu
sunt permise abateri. Majoritarea prevederilor sunt stabilite pentru reglementarea
conflictelor armate internaţionale, şi doar foarte puţine se aplică în cazul conflictelor
armate non-internaţionale. Scopul principal al dreptului internaţional umanitar este acela
de proteja viaţa, sănătatea şi demnitatea civililor sau a combatanţilor care nu mai sunt
implicaţi în ostilităţi (combatanţii capturaţi, răniţi sau bolnavi), şi de a limita drepturile
părţilor participante la un conflict de a utiliza metode de război alese după criteriile
proprii. Scopul este acela de a limita suferinţa şi distrugerile provocate de conflictele
armate. În acest mod, se poate spune despre DIU că protejează nucleul de bază al
drepturilor omului pe durata conflictelor armate. Aceste drepturi de bază includ dreptul la
viaţă, interzicerea sclaviei, interzicerea torturii şi a tratamentelor inumane şi interzicerea
aplicării retroactive a legii. Spre deosebire de alte drepturi (cum ar fi libertatea de
exprimare, de a călători sau de asociere), care pot fi limitate pe durata situaţiilor de
urgenţă naţională, drepturile de bază ocrotite de DIU nu pot fi suspendate niciodată.
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Dacă se cumulează toate aceste drepturi nederogabile, se poate vedea faptul că drepturile
de bază sunt garantate atât de DIU cât şi de dreptul internaţional al drepturilor omului.
elemente comune ale DIU şi dreptului
internaţional al drepturilor omului
* interzicerea discriminării bazată pe rasă, culoare,
gen sau religie
* dreptul la viaţă
* interzicerea torturii
Dreptul
Dreptul
internaţional al * interzicerea tratamentului inuman
internaţional
* interzicerea tratamentului umilitor sau degradant
drepturilor
umanitar
omului
* interzicerea sclaviei
* interzicerea aplicării retroactive a legii
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Dreptul internaţional al drepturilor omului
Prima manifestare a dreptului internaţional al drepturilor omului poate fi găsită în secolul
al optsprezecelea. Într-adevăr, Declaraţia franceză a Drepturilor Omului şi Cetăţeanului
din 1789 şi Carta Americană a Drepturilor din 1791 marchează împreună începuturile
drepturilor omului. Ulterior, sub influenţa Naţiunilor Unite (ONU) şi a Declaraţiei
Universale a Drepturilor Omului din 1948, dezvoltarea drepturilor omului a început cu
adevărat. În 1966 au fost semnate două Pacturi importante: Pactul Internaţional asupra
Drepturilor Civile şi Politice (prima generaţie a drepturilor omului) şi Pactul Internaţional
asupra Drepturilor Economice, Sociale şi Culturale (a doua generaţie de drepturi ale
omului).
Primul pact repezintă dreptul comun. Acesta a servit drept model pentru multe alte tratate
cât şi carte naţionale ale drepturilor şi libertăţilor. Cel de-al doilea, pe de altă parte, a fost
supus limitării datorate potenţialului de dezvoltare din fiecare ţară şi caracteristicilor
regionale.
Cea de-a treia generaţie de drepturi ale omului implică noi drepturi universale cum ar fi
dreptul la dezvoltare, la pace, la mediu înconjurător sănătos etc. Mulţi jurişti nu le
consideră drepturi în adevăratul sens al cuvântului.
Drepturile omului au fost recunoscute de asemenea prin intermediul organizaţiilor
regionale: Convenţia Europeană pentru Protecţia Drepturilor Omului şi a Libertăţilor
Fundamentale (1950 – Consiliul Europei), Convenţia Americană a Drepturilor Omului
(1969 – Organizaţia Statelor Americane), Carta Africană a Drepturilor Omului şi
Popoarelor (1981 – Organizaţia Unităţii Africane). A se vedea de asemenea şi Declaraţia
de la Cairo a Drepturilor Omului (1990 – Organizaţia Conferinţei Islamice).
Majoritatea acestor instrumente asigură mecanisme de implementare, fie sub forma unor
organisme juridice (Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Curtea Inter-Americană a
Drepturilor Omului) sub forma unor entităţi cvasi-juridice (Comisia Naţiunilor Unite
pentru Drepturile Omului, Comisia Africană a Drepturilor Omului şi Popoarelor), sau sub
forma unor organe subordonate (Comisia ONU pentru Drepturile Omului).

Principalele instrumente ale drepturilor omului
1926: Convenţia privind sclavia
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1930: Convenţia privind munca forţată sau obligatorie (ILO)
1948: Declaraţia Universală a Drepturilor Omului
1948: Convenţia privind Prevenirea şi Pedepsirea Crimei de Genocid
1950: Convenţia Europeană pentru Protejarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor
Fundamentale
1965: Convenţia Internaţională pentru Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare
Rasială
1966: Pactul Internaţional privind Drepturile Civile şi Politice (ONU)
1966: Pactul Internaţional privind Drepturile Economice, Sociale şi Culturale (ONU)
1969: Convenţia Americană privind Drepturile Omului
1979: Convenţia Privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare a Femeilor
1981: Carta Africană a Drepturilor Omului şi Popoarelor
1984: Convenţia împotriva Torturii şi altor Tratamente sau Pedepse Crude, Inumane sau
Degradante
1989: Convenţia privind Drepturile Copilului
2002: Protocolul Adiţional la Convenţia asupra Drepturilor Copilului referitor la
implicarea copiilor în conflicte armate.
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Dreptul internaţional umanitar (DIU)
(legea războiului sau legea conflictului armat)
 Un set de principii internaţionale, stabilite prin tratat sau cutumă, care stabileşte
restricţii referitoare la utilizarea violenţei în cadrul conflictelor armate, pentru a:
reglementa desfăşurarea ostilităţilor: în special pentru a fixa limitele asupra
metodelor şi a mijloacelor de război
proteja persoanele care nu (mai) iau parte la ostilităţi, spre exemplu: civilii
 Un echilibru (realist şi pragmatic) între necesitatea militară, pe de o parte, şi
principiile umanitare, pe de altă parte
Se interzice să se răspundă la o încălcare a DIU prin comiterea unei alte încălcări.

Principalele instrumente ale DIU
1868: Declaraţia de la St. Petersburg
1899: Convenţiile de la Haga
1949: Convenţiile de la Geneva
1954: Convenţia pentru protejarea bunurilor culturale
1972: Convenţia privind utilizarea armelor bacteriologice
1977: Protocoalele adiţionale la Convenţiile de la Geneva din 1949
1980: Convenţia privind utilizarea armelor convenţionale şi Protocoalele Adiţionale
1989: Convenţia privind mercenarii
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1993: Convenţia privind armele chimice
1995: Protocolul privind armele laser care provoacă orbirea
1997: Convenţia privind minele antipersonal
1998: Statutul Tribunalului Penal Internaţional
2002: intrarea în vigoare a Statutului de la Roma care înfiinţează primul tribunal penal
internaţional permanent
2008: Convenţia privind bombele cu defragmentare
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Dacă vă întreabă cursanţii...
Puteţi folosi următoarele sugestii pentru a ajuta cursanţii să analizeze întrebările pe care
le pot pune, cu privire la motivul pentru care ţările acceptă regulile războiului.
1. Dacă eu câştig un război, de ce trebuie să respect regulile care îmi limitează
comportamentul?
a. Ţine cont de interesul pe termen lung al ţării tale. Vrei să fii privit de comunitatea
internaţională ca un criminal?
b. Ce se întâmplă dacă armata ta începe să piardă? (Luaţi în considerare exemple istorice
de armate care credeau că nu pot pierde, dar care până la urmă au fost învinse). Ce se va
întâmpla atunci când oamenii au nevoie de protecţie?
c. Câteva motive pentru respectarea legilor includ: respectul pentru demnitatea umană,
obligaţiile legale, profesionalismul, îmbunătăţirea perspectivelor de pace, riscul de a
ajunge în faţa instanţei, valorile necesare pentru păstrarea disciplinei în rândul propriei
armate, redobândirea sprijinului populaţiei din zonele de luptă şi a opiniei publice,
reciprocitate pozitivă, posibilitatea ca alte state să intervină.
2. Dacă aceste reguli sunt încălcate în permanenţă, de ce mai există? [a se vedea şi
Modulul 3].
a. Acestea nu sunt încălcate în permanenţă. Majoritatea timpului sunt respectate.
Respectarea regulilor este prezentată la televizor? De obicei încălcările regulilor ajung în
atenţia opiniei publice.
b. Chiar dacă nu sunt respectate la perfecţiune, aceste reguli protejează mulţi oameni.
c. Atunci când regulile sunt încălcate, motivul este adesea acela că părţile nu se tem de
sancţiuni.
Din acest motiv, este necesar ca naţiunile să îşi educe forţele militare şi publicul larg în
spiritul DIU, implementarea acestuia să fie supravegheată şi legea să fie aplicată.
d. Poate fi cineva pedepsit pentru astfel de încălcări?
Convenţiile de la Geneva stipulează că fiecare naţiune trebuie să adopte o legislaţie
internă care să pedepsească persoanele care comit sau care ordonă comiterea de încălcări
ale Convenţiiilor. Statele trebuie de asemenea să instituie proceduri pentru identificarea şi
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aducerea în faţa instanţei a oricărei persoane care comite, sau ordonă, astfel de încălcări –
indiferent de cetăţenia ei.
3. De ce să irosim resursele pe prizonierii inamici?
a. Dacă nu ajutăm prizonierii inamici, ce înseamnă acest lucru pentru oamenii tăi, care
devin prizonieri ai inamicului?
b. Dacă oferim prizonierilor condiţiile minime de trai, acest lucru nu afectează în mod
deosebit propria capacitate de luptă.
4. Cine aplică aceste reguli?
a. În principal, responsabilitatea pentru asigurarea respectării acestor reguli aparţine
părţilor aflate în război (state sau grupuri armate aflate în conflict).
b. În plus, acolo unde apar încălcări, este dreptul şi obligaţia oricărui stat care a semnat
Convenţiile să acţioneze pentru a împiedica nerespectarea lor şi pentru pedepsirea celor
care comit încălcări grave. (A se vedea 2d, mai sus).
c. Comunitatea internaţională a jucat un rol din ce în ce mai important. Consiliul de
Securitate al Naţiunilor Unite a fondat în 1993 şi 1994 Tribunalele Penale Internaţionale
pentru a judeca persoanele răspunzătoare de încălcări grave ale DIU comise în Fosta
Iugoslavie şi în Ruanda în anii ’90. În cadrul unei conferinţe a Naţiunilor Unite de la
Roma, în 1998, a fost adoptat Statutul pentru înfiinţarea unei Curţi Penale Internaţionale
permanente. [Vezi de asemenea şi Modulul 4].
d. Nu este rolul CICR (sau al societăţilor naţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie) să
asigure respectarea regulilor. Atunci când CICR constată încălcări, aceasta informează
autorităţile responsabile prin intermediul rapoartelor confidenţiale. Rolul acestuia este de
a utiliza o politică discretă pentru a convinge părţile implicate în conflict să respecte
regulile războiului. Respectul pe scară largă pentru CICR în întreaga lume provine din
neutralitatea preventivă şi imparţialitate. CICR este de părere că discreţia şi persuasiunea
reprezintă cele mai bune metode, în majoritatea situaţiilor, de a se asigura că are acces la
victimele unui conflict. [A se vedea şi Modulul 5].
Sursă: Ce este corect? – Tu decizi, Crucea Roșie Canadiană;
Chiar și războaiele au limite, Crucea Roșie Australiană
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Explorarea 2B: Coduri de-a lungul timpului
Explorarea 2B este creată pentru a ilustra universalitatea eforturilor omenirii în secolele
trecute pentru a limita distrugerile războiului prin elaborarea de coduri sau seturi de
reguli. Potrivit ordinii sugerate, aceste coduri din trecut sunt abordate după ce cursanţii au
studiat necesitatea existenţei regulilor şi după ce le-a fost prezentat codul contemporan –
dreptul internaţional umanitar – în Explorarea 2A.
Obiective:
 Conştientizarea faptului că în locuri şi momente diferite ale istoriei, oamenii au
creat coduri care să reglementeze conflictele armate
 Cunoaşterea unor exemple de interdicţii şi obligaţii în cadrul codurilor timpurii
 Evidenţierea relaţiei dintre evenimente şi evoluţia normelor umanitare.
Resurse:
 Codurile animalelor şi codurile războinicilor
 Exemple de coduri ale războiului
 Care sunt regulile de bază ale dreptului internaţional umanitar?
 Harta lumii (dacă este posibil)
Timp:
O sesiune de 45 până la 60 minute.
1. Care este cea mai veche dovadă a încercărilor de a întocmi reguli pentru
conflictele armate? (10 minute)
Încurajaţi cursanţii să reflecteze la această întrebare şi să ofere argumente; discutaţi
despre ideile lor. [Nu există un răspuns corect; ideea este că astfel de încercări datează
de foartă multă vreme.]
Adăugaţi informaţii din „Codurile animalelor şi codurile războinicilor” dacă sunt
relevante pentru ideile cursanţilor.
2. Coduri de-a lungul timpului (25 minute)
Prezentaţi „Exemple de coduri ale războiului”.
Întrebări posibile:
 Ce reguli observaţi că apar în mai mult de un cod?
[De exemplu: oamenii care nu sunt implicaţi în lupte sau nu mai sunt implicaţi în lupte –
„non-combatanţii” – sunt protejaţi; unele arme sunt interzise].
 Oferă vreunul dintre coduri explicaţii despre regulile pe care le conţine? Care sunt
acestea?
[De exemplu: coduri care reflectă onoarea războinicului etc.]
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 Observaţi existenţa unor reguli în cadrul codurilor care sunt asemănătoare cu cele
pe care le-aţi propus dumneavoastră?
 Comparaţi aceste coduri cu regulile de bază ale dreptului internaţional umanitar.
3. Observaţi răspândirea globală (10 minute)
Cereţi cursanţilor să descopere, pe harta lumii, zonele de unde provin codurile.

Purtaţi-vă bine cu prizonierii şi îngrijiţi-i.
- Confucius (551 – 479 î.H)

IDEI PRINCIPALE
•

Eforturile omenirii de a limita brutalitatea războiului sunt universale.

•

Istoria conţine multe exemple de coduri care au ca scop restrângerea folosirii
violenţei pentru a reduce suferinţa inutilă şi pentru a limita distrugerile.
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Activităţi suplimentare
Conexiunea cu mass-media / Literatura:
Analizaţi o povestire favorită despre oameni implicaţi într-un conflict – o povestire
relatată în familia sau în comunitatea dumneavoastră. Poate fi una văzută la cinema, la
teatru, la televizor sau auzită la radio. Poate fi orice tip de povestire – o poveste cu
animale, o legendă, o pildă religioasă, din istorie sau o ficţiune.
 Personajele implicate în conflict aveau un cod care le indica ce acţiuni erau
interzise în cadrul luptei?
 Personajele respectau codul? Care a fost efectul respectării (sau încălcării)
codului?
Ţineţi minte faptul că un cod nu trebuie să se prezinte neapărat sub formă scrisă.
Caracteristica distinctă care îi conferă proprietatea de cod este aceea că este o regulă sau
un set de reguli despre care toată lumea se aşteaptă să fie respectat de către ceilalţi. Poate
fi un set de reguli nescrise pe care le cunoaşte toată lumea.
Istorie:
Alegeţi din „Exemple de coduri ale războiului”, unul dintre acestea pentru a-l utiliza în
studiile ulterioare. Stabiliţi locul şi momentul în care a fost întocmit. Cautaţi să aflaţi cât
mai multe despre persoana care a alcătuit codul şi circumstanţele implementării acestuia.
SAU
Alegeţi o situaţie de conflict armat care a avut loc în perioada şi în partea de lume
specifice unuia dintre exemplele din „Exemple de coduri ale războiului”. Studiaţi situaţia
(folosind cărţi, internetul, filmele etc.). Căutaţi atât dovezi şi relatări despre luptători care
au respectat codul, cât şi exemple de luptători care l-au încălcat. Hotărâţi singuri care a
fost influenţa codului în acea perioadă şi în acel loc.
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Materialul resursă 1

Coduri ale animalelor şi coduri ale războinicilor
În cadrul luptelor individuale, lupii cruţă animalul care a pierdut lupta
Atunci când lupii duc lupte individuale pentru şefia haitei, învingătorul nu îl ucide pe cel care a pierdut, care semnalizează abandonarea luptei prin
abordarea unei poziţii supuse.
- adaptare după The Wolf Education and Research Center, www.wolfcenter.org

Somonii care se luptă arborează drapelul negru ca semn al abandonării luptei
Atunci când exemplarele tinere de somon de Atlantic se luptă pentru o anumită porţiune de râu, cel care pierde lupta se predă prin înnegrirea pielii
şi a inelului de la ochi. Atunci, învingătorul încetează atacurile.
„Aceasta este parte a frumuseții semnalelor din timpul unei lupte”, comentează biologul expert în somoni John E. Thorpe. „Modificarea culorii
ajută peştii să îşi rezolve disputele fără vătămări corporale”.
- adaptare după Știrie Științifice, S. Milius, 1999.

Controlul sabiei
Violenţa, în special violenţa masculină, este cea mai mare ameninţare la adresa comunităţii umane. Ea trebuie controlată cu ajutorul regulilor.
Aceasta a constituit premisa antropologică de bază a fiecărei societăţi cunoscute de om. De obicei, exercitarea violenţei este încredinţată castei
războinicilor. Trebuie să ne antrenăm pentru a fi capabili să folosim arme. Sabia este un fel de instrument sacru care trebuie folosit cu discriminare
(discernământ). Oamenii care folosesc sabia în mod nediscriminatoriu o dezonorează. Aceasta este o tradiţie foarte veche, nu numai la creştini sau
musulmani ci şi în tradiţia japoneză Bushido.
Cu alte cuvinte, cred că legile războiului au o bază străveche în majoritatea civilizaţiilor, pur şi simplu deoarece violenţa este atât de ameninţătoare
pentru toate comunităţile încât acestea au trebuit să găsească modalităţi de a o controla. Şi o controlează încredinţând-o unei clase de războinici,
care trebuie să respecte anumite reguli.
- Michael Ignatieff
Adaptare după Etica modernă a luptătorului Războiul și conștiinta modernă, Vintage, Londra, 1999

 Oamenii folosesc semne care să indice abandonul luptei?
 Are importanţă pentru vreo specie faptul de a permite învinsului să se predea fără a fi ucis sau rănit?
 Care este semnificaţia expresiei „caste de războinici”?
 Sunteţi de părere că o societate ar trebui să definească persoanele care trebuie să poarte arme?
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Materialul resursă 2

Exemple de coduri ale războiului
Secolul VIII, î.H. – Grecia antică
În timpul războiului Câmpiei Lelantine, beligeranţii au convenit să interzică utilizarea proiectilelor aruncate de la distanţă...
Secolul VII, î.H. – Grecia antică
După Primul Război Sfânt, statele învingătoare au jurat să nu mai întrerupă niciodată accesul la apă sau la hrană al grecilor aflaţi sub
asediu.
Secolul VI, î.H. – Grecia antică
Rgulile care guvernează conflictele interstatale sunt după cum urmează:
• Ostilităţile sunt uneori nepotrivite: trebuie respectate armistiţiile sfinte, în special cele declarate pentru sărbătoarea Jocurilor
Olimpice.
• Ostilităţile împotriva anumitor persoane şi în anumite locuri sunt nepotrivite: trebuie respectată inviolabilitatea locurilor sfinte
şi a persoanelor aflate sub protecţia zeilor, în special proorocii şi cei care fac rugăciuni.
• După o bătălie este drept să se înapoieze inamicului trupurile celor decedaţi, când se cere acest lucru; solicitarea de a primi
morţii înapoi înseamnă recunoaşterea înfrângerii.
• Prizonierii de război ar trebui oferiţi în schimbul unor recompense decât să fie executaţi sumar sau mutilaţi.
• Pedepsele asupra inamicului care s-a predat trebuie limitate.
• Războiul aparţine războinicilor, iar civilii nu trebuie să constituie ţinte primare de atac.
• Bătăliile trebuie duse în perioada normală de realizare de campanii (de vară).
• Trebuie limitată utilizarea de arme non-hoplite (de exemplu proiectile aruncate de la distanţă)
- KOINA NOMINA
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Materialul resursă 2

Exemple de coduri ale războiului
Secolul I, î.H. – India
90. În lupta împotriva inamicului, războinicul nu trebuie să lovească cu arme ascunse în lemn, şi nici cu arme cu ţepi, otrăvite sau cu
vârfuri din care să iasă foc.
91. Războinicul nu trebuie să lovească un altul care, fugind, s-a urcat pe o înălţime, nici un eunuc, nici pe cineva care îşi alătură
mâinile în rugăciune, nici pe unul care fuge, sau care stă aşezat, sau pe cineva care spune „sunt al tău”;
92. Nici pe unul care doarme, sau pe unul care şi-a pierdut cămaşa de zale, nici pe unul care este dezbrăcat, nici pe unul care este
dezarmat, nici pe unul care priveşte fără să ia parte la luptă, nici pe unul care se luptă cu un alt inamic;
93. Nici pe unul ale cărui arme s-au frânt, nici pe unul care este lovit de durere, nici pe unul care este rănit groaznic, nici pe unul care
se teme, nici pe unul care s-a întors să fugă; în toate aceste cazuri, luptătorul trebuie să-şi amintească îndatoririle războinicilor
onorabili.
- CODUL LUI MANU
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Materialul resursă 2

Exemple de coduri ale războiului
Secolul VII – Orientul Mijlociu
În cazul în care ieşi victorios dintr-o bătălie, nu ucide un soldat care fuge sau o persoană rănită; nu dezgoli păgânii şi nu le viola
intimitatea; nu desfigura cadavrele; nu intra în case fără permisiune; nu lipsi oamenii de bunurile lor; nu tortura femei chiar dacă
acestea te insultă pe tine sau pe conducătorii tăi; aminteşte-ţi întotdeauna de Dumnezeu astfel încât să-I câştigi mila.
- KHALIF ALI IBN ABITALEB
Opreşte-te de la trădare, exces, perfidie sau mutilare; nu ucide niciodată copii mici, bătrâni sau femei; nu tăia şi nu da foc palmierilor;
nu tăia niciodată un copac roditor; nu ucide o capră, o vacă sau o cămilă decât pentru hrană. Dacă treci pe lângă oameni care se dedică
rugăciunii, lasă-i în pace.
- KHALIF ABU BAKR AL-SIDDIQ

Secolul XII până la secolul XVII – Europa
Deşi este greu de depistat un regulament strict întocmit pentru comportamentul unui cavaler în timpul EPOCII CAVALERILOR, este
clar că era recunoscut un cod, iar exemplele sunt legate de curaj, bunătate, înţelegere şi milă inspirate de regulile pe care le putea
respecta numai un om perfect. Cavalerii trebuie să-i îngrijească pe cei slabi (înţeles în societăţile feudale ca incluzând şi pe cei
bolnavi), pe cei oprimaţi şi pe văduve.
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Materialul resursă 2

Exemple de coduri ale războiului
Secolul XIII – Europa
În conformitate cu jus in bello, Biserica a interzis folosirea arbaletelor, deoarece nu „se făcea” ca un cavaler să fie răpus de pe calul
său, de la distanţă, de arcaşi care proveneau dintre oamenii de rând.
În conformitate cu jus militare, cazurile înaintate în conformitate cu legea militară erau supuse judecăţii tribunalelor militare speciale
sau regale (Curtea Cavalerilor în Anglia, Parlamentul din Paris în Franţa) unde avocaţii precizau şi clarificau regulile în pledoarii
oficiale. Cavalerii şi, desigur, mesagerii, au rămas experţii în legea armelor. Acordul lor era solicitat atât pentru adoptarea legii cât şi
pentru aplicarea acesteia unor cazuri specifice, o imagine a statutului jus militare ca parte a obiceiurilor cavalereşti internaţionale.
În timpul PĂCII DOMNULUI, Biserica interzice atacarea locurilor sfinte, a clerului, a ţăranilor, femeilor, copiilor, călătorilor şi
pelerinilor.
În timpul ÎNŢELEGERII DOMNULUI, Biserica interzice luptele în anumite zile, cum ar fi duminicile sau zilele de sărbătoare.
Secolul XV – Anglia
... niciun om să nu fie atât de violent încât să jefuiască sau să prade sfânta Biserică de bunuri sau ornamente ce aparţin Bisericii, şi nici
să nu omoare un om al sfintei Biserici, religios sau oricare altul (decât dacă este înarmat), căci va fi pedepsit cu moartea; de asemenea,
nimeni nu trebuie să fie atât de violent încât să ucidă sau să siluiască o femeie, căci va fi pedepsit cu moartea. Niciun om nu trebuie să
ia prizonier un om al sfintei Biserici (decât dacă acesta este înarmat), căci va fi pedepsit cu închisoarea, iar trupul său se va afla la mila
Regelui.
- DIN ORDONANŢELE DE RĂZBOI ALE LUI HENRIC AL V-LEA, 1419
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Materialul resursă 2

Exemple de coduri ale războiului
Secolul XVII – Olanda
Comunitatea internaţională este o comunitate unită prin noţiunea că Statele şi conducătorii au reguli care se aplică şi altor State şi conducători.
Această lege a naţiunilor domneşte peste toţi oamenii şi toate naţiunile şi este fundamentată prin acord scris în Statele cu obiceiuri instituite.
- GROTIUS

Secolul XVII – Japonia
Cel de-al treilea element este umanitatea: dragostea, toleranţa şi simpatia pentru alţii. Umanitatea este considerată o caracteristică specială pentru
conducători. Umanitatea arătată celui slab sau învins este văzută ca fiind cel mai onorabil mod în care se poate comporta un războinic; de aceea
tratamentul inuman aplicat prizonierilor este total opus acestui element.
- BUSHIDO

Secolul XVIII – Europa
Art. 40 ...prizonierilor li se va permite să primească raţii ... să beneficieze de cazare decentă cu paie bune, schimbate o dată pe săptămână...
Art. 41 ...răniţii vor fi îngrijiţi de ambele tabere: ...medicamentele şi hrana vor fi plătite pentru aceştia ... se va permite trimiterea chirugilor şi a
asistenţilor acestora cu coduri de conduită impuse de generali ... mai mult, cei care au fost luaţi prizonieri vor fi repatriaţi sub protecţia generalului
pe căi terestre sau navale, oricare dintre acestea este mai convenabilă...
Art. 42 ...bolnavii din ambele tabere nu vor fi luaţi prizonieri; acestora li se va permite să rămână în siguranţă în spitale şi fiecare parte beligerantă
poate lăsa un soldat de pază pentru aceştia. Atât bolnavul cât şi soldatul de pază vor fi trimişi acasă pe cel mai direct traseu, fără obstacole...
Art. 44 Prizonierii nu vor fi forţaţi în niciun fel să se înroleze în armată.
Art. 45 Prizonierilor li se va permite să trimită înştiinţare în privinţa detenţiei lor prin scrisoare nesigilată.
- DIN TRATATUL ŞI CONVENŢIA DE LA FRANKFURT, 1743
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Materialul resursă 2

Exemple de coduri ale războiului
Secolul XVIII – Franţa
Obiectivul războiului fiind distrugerea Statului ostil, cealaltă parte are dreptul de a ucide pe apărătorii acestuia, dacă sunt înarmaţi; dar
îndată ce aceştia depun armele şi se predau, încetează să mai fie inamici sau instrumente ale inamicului şi devin iarăşi oameni
obişnuiţi, a căror viaţă nu are dreptul să o curme nimeni ...
- CONTRACTUL SOCIAL AL LUI ROUSSEAU, 1762
Tradiţie orală – Senegal
Etica războiului a fost dezvăluită oricărui tânăr nobil pentru viitorul său ca războinic. Acesta a fost învăţat că niciodată nu trebuie să
ucizi un inamic atunci când acesta este căzut la pământ, deoarece aruncându-se la pământ acesta şi-a recunoscut inferioritatea.
Tradiţie orală – Somalia
Biri-ma-geydo, codul „celui scutit de suliţă”, a definit categoriile de oameni care trebuie îngrijiţi şi ajutaţi întotdeauna şi în special în
timpul conflictelor armate. Aceste categorii includeau femei, copii, vârstnici, bolnavi, musafiri, oameni religioşi şi delegaţiile de pace.
Tradiţie orală – Mali, Volta Superioară şi ţările zonei Sahelina
Nimeni nu trebuie să lovească în inamicul dezarmat. Inamicul trebuie capturat.
Tradiţie orală – Niger
Atacul asupra unui sat în care sunt doar femei şi copii nu este război, ci furt – noi nu suntem hoţi.
Secolul 18 – Africa Centrală
În conformitate cu codul LAPIR, onoarea în luptă înseamnă să nu răneşti niciodată civilii sau proviziile de hrană ale acestora.
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Materialul resursă 2

Exemple de coduri ale războiului
Secolul XIX – Statele Unite ale Americii
Art. 61. Soldaţii care nu iau prizonieri nu au dreptul să ucidă inamicul aflat deja la pământ, sau prizonierii capturaţi de alţi soldaţi.
Art. 75. Prizonierii de război sunt supuşi arestului sau detenţiei, după cum poate fi considerat necesar, din motive de securitate, dar nu
vor fi supuşi în mod intenţionat suferinţei sau tratamentului nedemn. Detenţia sau modul de tratare a unui prizonier pot fi diferite pe
durata reţinerii acestuia în conformitate cu condiţiile de siguranţă.
Art. 76. Prizonierii de război vor primi hrană bună şi consistentă, ori de câte ori este posibil, şi vor fi trataţi în mod uman. Acestora li
se poate cere să lucreze spre beneficiul guvernului celor care i-au luat prizonieri, în conformitate cu gradul şi starea de sănătate a
fiecăruia.
Art. 79. Fiecare inamic rănit capturat va fi tratat din punct de vedere medical, în conformitate cu capacităţile personalului medical.
- CODUL LIEBER, 1863
Secolul XIX – Noua Zeelandă
Regula 1. Dacă este rănit (sau capturat sănătos) şi îmi oferă patul puştii sau mănerul sabiei, acesta va fi salvat.
Regula 2. Dacă orice Pakeha care este soldat călătoreşte neînarmat şi mă întâlneşte, acesta va fi capturat şi dus în faţa legii.
Regula 3. Soldatul care fuge fiind pătruns de teamă şi merge la casa preotului cu arma sa (chiar dacă este înarmat) va fi salvat. Eu nu
voi intra acolo.
Regula 4. Pakeha neînarmaţi, femei şi copii, vor fi cruţaţi.
- CODUL RĂZBOINICILOR MAORI, 1864
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Materialul resursă 2

Exemple de coduri ale războiului
Secolul XIX – Rusia
Este posibilă atingerea scopului luptei prin neutralizarea sau uciderea combatantului. Nu reprezintă niciun avantaj militar uciderea
acestuia prin tortură sau prin provocarea de handicapuri severe sau pe termen lung. Armele care provoacă suferinţă inutilă sunt
interzise. (...) Un alt scop important de atins este controlul asupra armelor pentru a se asigura faptul că răul provocat de acestea se
limitează numai la câmpul de luptă şi la combatanţii de pe acesta şi nu scapă de sub control asupra părţilor nevinovate, cum ar fi
civilii. (...) Se interzice utilizarea gloanţelor explozive cu greutate sub 400 grame.
- DECLARAŢIA DE LA SANKT PETERSBURG, 1868
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Exemple de coduri ale războiului
Secolul XX – China
Execută ordinele în toate acţiunile tale. Nu lua de la oameni nici măcar un ac sau un capăt de aţă. Predă tot ce capturezi. Vorbeşte
politicos. Plăteşte cinstit pentru tot ce cumperi. Înapoiază orice împrumuţi. Achită orice daună. Nu lovi şi nu vorbi urât oamenilor. Nu
deteriora culturile. Nu agresa femeile. Nu trata incorect prizonierii.
- ZHU-MAO „REGULAMENTE PENTRU SOLDAŢI”, 1935
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Material resursă ☼

Care sunt regulile de bază ale dreptului internaţional
umanitar?
1. Atacurile trebuie să fie limitate la combatanţi şi ţinte militare
1.8 Civilii nu pot fi atacaţi.
1.9 Obiectele civile (locuinţe, spitale, şcoli, lăcaşe de cult, monumente culturale sau
istorice etc.) nu pot fi atacate.
1.10 Este interzisă utilizarea civililor pentru a proteja ţinte militare.
1.11 Este interzis combatanţilor să se deghizeze în civili.
1.12 Este interzisă înfometarea civililor ca metodă de luptă.
1.13 Este interzisă atacarea obiectelor care sunt indispensabile supravieţuirii populaţiei
civile (depozite de alimente, zone agricole, instalaţii de apă potabilă etc.).
1.14 Este interzisă atacarea barajelor, a digurilor sau a centralelor nucleare dacă un
astfel de atac poate produce pierderi importante în rândul populaţiei civile.
2. Atacurile sau armele care lovesc în mod nediscriminatoriu obiectele şi persoanele
civile şi militare şi care provoacă suferinţă sau vătămări excesive sunt interzise.
2.1 Sunt interzise arme specifice – armele chimice sau biologice, arme cu laser care
provoacă orbirea, arme care vatămă corpul cu ajutorul fragmentelor care nu pot fi
depistate cu raze X, otravă, mine terestre antipersonal etc.
2.2 Este interzis ordinul sau ameninţarea că nu vor mai exista supravieţuitori.
3. Civilii, combatanţii răniţi şi prizonierii trebuie cruţaţi, protejaţi şi trataţi în mod
uman.
3.1 Nicio persoană nu va fi supusă torturii fizice sau psihice, pedepselor corporale sau
tratamentului abuziv sau degradant.
3.2 Este interzisă violenţa sexuală.
3.3 Părţile participante la conflict trebuie să caute şi să îngrijească inamicii răniţi sau
bolnavi care se află în puterea lor.
3.4 Este interzisă uciderea sau rănirea inamicilor care se predau sau care sunt scoşi din
luptă.
3.5 Prizonierii au dreptul la respect şi trebuie trataţi în mod uman.
3.6 Este interzisă luarea de ostateci.
3.7 Este interzisă strămutarea forţată a populaţiei civile. Este interzisă şi ceea ce se
numeşte „purificare etnică”.
3.8 Persoanele care se află sub puterea inamicului au dreptul de a primi şi trimite ştiri
familiilor lor şi de a beneficia de ajutor umanitar (hrană, asistenţă medicală, sprijin
psihologic etc.).

115

Explorarea Dreptului Umanitar
3.9 Grupurile vulnerabile, cum ar fi femeile însărcinate şi mamele care alăptează, copiii
singuri, bătrânii etc., trebuie să fie protejate în mod special.
3.10 DIU interzice recrutarea şi participarea la ostilităţi a copiilor sub vârsta de 15 ani.
3.11 Toate persoanele au dreptul la un proces echitabil (tribunal imparţial, procedura
obişnuită etc.). Sunt interzise pedepsele colective.
4. Personalul medical militar şi civil şi facilităţile medicale militare şi civile (spitale,
clinici, ambulanţe etc.) trebuie respectate şi protejate şi trebuie să li se asigure tot
ajutorul disponibil pentru îndeplinirea îndatoririlor specifice.
4.1 Emblema Crucii Roşii, a Semilunii Roşii sau a Cristalului (Rombului) Roşu semnifică
protecţia personalului şi a facilităţilor medicale. Sunt interzise atacurile asupra
persoanelor sau obiectelor care poartă această emblemă. Se interzice de asemenea
utilizarea în mod fals a emblemei.
4.2 Unităţile şi transporturile medicale nu vor fi folosite pentru comiterea actelor care să
dăuneze inamicului.
4.3 La tratarea răniţilor şi bolnavilor, nu se vor acorda priorităţi decât pe baza motivelor
medicale.
Definiţii
Daune colaterale: daunele sau pierderile cauzate în mod accidental în timpul unui atac,
în pofida măsurilor de precauţie menite să împiedice, sau în orice caz să reducă la
minimum, pierderile de vieţi omeneşti în rândul civililor, vătămarea acestora sau
distrugerea obiectelor civile.
Scos din luptă (hors de combat): are în vedere combatanţii care au fost capturaţi, răniţi,
sunt bolnavi sau au naufragiat şi astfel nu se mai află în situaţia de a lupta.
Civil: orice persoană care nu este combatant (în cazul existenţei unor incertitudini,
persoana respectivă trebuie prezumantă a fi civilă.).
Dacă şi doar pentru perioada de timp în care civilii iau parte în mod direct la ostilităţi,
aceştia devin combatanţi şi îşi pierd dreptul de a fi protejaţi.
Obiecte civile: orice obiecte care nu sunt ţinte militare.
Dacă şi doar pentru perioada de timp în care obiectele civile sunt folosite pentru a sprijini
acţiunile militare, acestea devin ţinte militare şi îşi pierd dreptul de a fi protejate.
Combatant: persoana care ia parte în mod direct la ostilităţi sau un membru al forţelor
armate.
Ţinte militare: combatanţi şi obiective care, prin natura, amplasarea, scopul şi utilizarea
lor aduc o contribuţie efectivă la acţiunile militare şi a căror distrugere oferă un avantaj
militar evident.
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Explorarea 2C: Îndreptarea atenţiei asupra copiilor „soldaţi”
Această explorare analizează în profunzime o arie în dezvoltare a dreptului internaţional
umanitar – regulile împotriva recrutării copiilor în calitate de combatanţi. O astfel de
regulă interzice recrutarea copiilor sub 15 ani în grupări armate. Explorarea începe prin
analiza copilăriei şi a nevoilor copiilor. Apoi apelează la filme şi relatări pentru a
transmite experienţa copiilor care sunt „soldaţi” , luând în considerare consecinţele pe
care aceasta o are asupra copiilor şi a societăţii. În cele din urmă, explorarea analizează
folosirea pe scară mondială a copiilor astfel încât nimeni să nu respingă problema ca
petrecându-se „în altă parte a lumii”.
Obiective:
 Conştientizarea scopului practicii de a folosi copiii ca soldaţi şi a
consecinţelor care decurg din aceasta
 Înţelegerea necesităţii existenţei unei vârste minime pentru recrutare
 Cunoaşterea faptului că recrutarea copiilor sub 15 ani în cadrul grupărilor
armate reprezintă o încălcare a DIU şi a faptului că în prezent se depun
eforturi pentru ridicarea vârstei minime la 18 ani
Resurse:







Colaj foto 2C
Grafic: care ar trebui să fie vârsta minimă pentru combatanţi?
Video/transcriere: Nu vreau să mă întorc
Hartă: ţările unde există în prezent copii soldaţi – 1999
Lectură: şase copii soldaţi
Cazuri: copii prinşi în mijlocul unui conflict armat

Timp:
Două sesiuni de 45 până la 60 minute

Copiii sunt (...) sacri pentru toţi, indiferent de naţionalitate şi religie. Protejarea copiilor
este o obligaţie.
- Dr. Adnan Houbballah, „Virusul violenței”, 1996

1. Copiii şi nevoile lor (10 minute)
Posibile întrebări:
 Ce înseamnă „copil”?
 La ce vârstă un tânăr nu mai este considerat „copil”? (Ce este un adolescent? Dar
un adult?)
 Care sunt nevoile de bază ale copiilor?
 Ce se întâmplă dacă aceste nevoi nu sunt satisfăcute?
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2. O vârstă minimă pentru combatanţi? (15 minute)
Prezentaţi colajul foto cu copii soldaţi din toată lumea. Cereţi fiecărui cursant sau grup
de cursanţi să aleagă o fotografie şi să explice alegerea făcută.
Posibile întrebări:
 Ce reacţie aveţi?
 Ce vârste au copiii din aceste fotografii?
Împărţiţi cursanţii în grupuri şi cereţi fiecărui grup să discute următoarele întrebări şi să
ajungă la un consens referitor la vârsta minimă pentru recrutare:
 Ar trebui să existe o limită de vârstă pentru ca cineva să fie recrutat în cadrul unei
forţe armate?
 Care ar trebui să fie această limită de vârstă? De ce?
Prezentaţi graficul „Care ar trebui să fie vârsta minimă a combatanţilor?”
 Ar trebui să existe o reglementare internaţională care să limiteze vârsta de
recrutare? De ce?
3. Ce prevede legea? (15 minute)
Reuniţi grupurile de lucru şi comparaţi rezultatele. Cereţi cursanţilor să îşi compare
concluziile în ceea ce priveşte vârsta minimă stipulată în prezent în dreptul internaţional
umanitar:
Părţile într-un conflict trebuie să ia toate măsurile posibile pentru a preveni participarea
directă la ostilităţi a copiilor care nu au împlinit vârsta de cincisprezece ani şi, în
special, acestea nu trebuie să recruteze astfel de copii în forţele armate.
Articolul 77 – Protocolul I din 1977 adiţional la Convenţiile de la Geneva din 1949

[Se estimează că peste 2 milioane de adolescenţi au servit ca soldaţi în timpul celui de-al
doilea război mondial. În faţa pierderilor uriaşe de efectiv, băieţii germani au devenit
soldaţi.]
Când armata germană se retrăgea din faţa ofensivei Aliate în 1944, în calitate de lider în
Tineretul Hitlerist, mi s-a spus că am fost trecut la comanda câtorva unităţi de luptă
formate din 600 – 800 adolescenţi. Trebuia să înlocuiesc un veteran al primului război
mondial care fusese transferat pentru a ajuta la construirea liniilor de apărare de pe
Rhin. „Este imposibil”, am răspuns, „încă nu am împlinit 17 ani”.
- un soldat adolescent german

Amintiţi cursanţilor că, în ciuda regulilor, recrutarea copiilor sub 15 ani în cadrul
grupărilor militare continuă în multe părţi ale lumii.
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Explicaţi faptul că în Convenţia asupra drepturilor copilului (1989) există o definiţie a
copilului ca fiind orice persoană cu vârsta sub 18 ani, cu excepţia cazului în care
majoratul are loc mai devreme în respectivul stat. Cu toate acestea, în Articolul 38 care
reglementează problema copiilor şi a conflictelor armate, se menţionează vârsta de 15 ani
ca fiind vârsta minimă pentru recrutare şi pentru participare la ostilităţi. Această vârstă
minimă este identică celei stipulate de dreptul internaţional umanitar (Protocoalele I şi II
adiţionale la Convenţiile de la Geneva). În 1998, recrutarea copiilor cu vârsta sub 15 ani
şi folosirea acestora în cadrul ostilităţilor a fost considerată crimă de război în baza
Statutului Curţii Penale Internaţionale.
La data de 12 februarie 2002, după mai mult de 10 ani de eforturi internaţionale a intrat în
vigoare Protocolul Adiţional la Convenţia privind drepturile copilului cu referire la
implicarea copiilor în conflictele armate. Acest Protocol a ridicat limita de vârstă pentru
recrutare obligatorie în forţele armate la 18 ani, vârsta minimă pentru înrolarea voluntară
fiind de 16 ani.
În conformitate cu acest Protocol, statele trebuie să ia toate măsurile posibile pentru a se
asigura că membrii propriilor forţe armate care încă nu au împlinit vârsta de 18 ani nu iau
parte în mod direct la ostilităţi. În plus, grupările armate care sunt separate de forţele
armate ale unui stat, nu trebuie sub nicio formă să recruteze sau să folosească în ostilităţi
persoane cu vârsta sub 18 ani.
În cele din urmă, implementarea acestui Protocol asigură toate garanţiile necesare,
incluzând în mod special reabilitarea şi reintegrarea socială care se vor acorda copiilor
combatanţi.
Până în prezent, Protocolul a fost ratificat de 136 de state.
4. De ce devin copiii combatanţi? (15 minute)
Dezbateţi:
Din moment ce reglementările internaţionale interzic recrutarea copiilor în grupările
armate, de ce devin copiii combatanţi?
Întrebări posibile:
 După părerea dumneavoastră, de ce doresc unele grupări armate să folosească
copiii în calitate de combatanţi?
 De ce s-ar alătura tinerii unei grupări militare?
De ce îi doresc comandanţii:
 Ei nu pun întrebări; ei execută
ordinele
 Ei pot fi controlaţi cu uşurinţă
 Ei pot fi făcuţi martiri
 Nevoia de soldaţi
 Ei nu sunt complet conştienţi de
pericol

De ce s-ar înrola tinerii:
 Răzbunare, ură





Lipsa sprijinului părinţilor/familiei
Autoapărare
Sărăcie, mijloace de supravieţuire
Influenţa tradiţiei care apreciază
foarte mult lupta, eroii de război, şi
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posibil martiriul
 Presiunea socială

Există copii care se înrolează din motive de aşa-zis voluntariat. Dar sunt de părere că
trebuie să fim foarte atenţi şi să recunoaştem că nu există o înrolare voluntară, în ideea
că marea majoritate a copiilor care se înrolează de bună voie o fac din necesitate sau din
victimizare, de frică sau pentru siguranţa personală. Copiii singuri, care nu au părinţi
să-i protejeze, cei care se tem că vor muri de foame sau care nu beneficiază de asistenţă
medicală adecvată pot recurge la înrolarea în cadrul grupărilor militare.
- Dr. Mike Wessells

5. Consecinţele folosirii copiilor soldaţi (30 minute)
Prezentaţi şi vizionaţi imaginile video cu titlul „Nu vreau să mă întorc”.
După vizionare, lăsaţi cursanţii să-şi exprime gândurile şi sentimentele.
Întrebări posibile:
 Care sunt reacţiile dumneavoastră?
 Ce vârstă are Abraham? Când a devenit el soldat?
 Cum a devenit el soldat? (viziunea copilului şi viziunea comandantului)
 Ce a determinat-o pe Comfort să devină soldat? Care sunt riscurile suplimentare
pentru tinerele femei combatante?
 Ce comportament pot adopta soldaţii copii faţă de soldaţii adulţi?
 Care au fost experienţele şi consecinţele pentru acest copil soldat?
 Care sunt consecinţele determinate de participarea copiilor la războaie şi conflicte
armate? Pentru copil? Pentru familie? Pentru societate?
 În imaginile video, a cui demnitate a fost afectată? În ce mod?
6. Folosirea la nivel global a copiilor soldaţi (10 minute)
 În ce ţări ştiţi că se folosesc copiii soldaţi?
Prezentaţi harta „Ţări în care există în prezent copii soldaţi – 1999”.
 Ce concluzii trageţi din această hartă?
 Ce puteţi spune despre folosirea copiilor soldaţi în regiunea unde locuiţi?
[De exemplu, că folosirea copiilor soldaţi are loc în multe ţări, pe patru continente, atât în
emisfera nordică cât şi în cea sudică şi nu numai în „ţările în curs de dezvoltare”.]
IDEI PRINCIPALE
•

Copiii trebuie protejaţi pe durata conflictelor armate. O formă de protecţie este
vârsta minimă de recrutare în cadrul grupărilor militare.

•

DIU stabileşte vârsta de recrutare obligatorie şi voluntară în forţele armate la 15
ani. În conformitate cu Articolul 8 al Statutului Curții Penale Internaţionale,
recrutarea copiilor sub vârsta de 15 ani este o crimă de război.
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•

În februarie 2002 a intrat în vigoare Protocolul Adiţional la Convenţia privind
drepturile copilului. Protocolul sporeşte protecţia oferită copiilor prin ridicarea
limitei vârstei minime pentru înrolare sau recrutare obligatorie la 18 ani, iar vârsta
minimă pentru înrolare voluntară fiind de 16 ani.

Activităţi suplimentare
Copiii şi bandele
Termenul de „copii soldaţi” se referă la copiii care au fost recrutaţi în forţele armate, fie
ele armate, grupări de gherilă sau miliţii. Termenul nu se referă la copiii sau tinerii care
fac parte din bandele de stradă.
Subiecte de cercetare şi dezbatere:
Violenţa bandelor şi implicarea copiilor:
 În ce măsură violenţa bandelor reprezintă o problemă în zona în care trăiţi
dumneavoastră?
 Din bandele de stradă fac parte şi copii? Ce vârste au ei?
Recrutarea tinerilor:
 De ce credeţi că sunt copiii implicaţi în bande?
 Credeţi că au făcut-o voluntar sau au fost forţaţi?
 Vedeţi vreo paralelă între recrutarea copiilor în forţele armate şi în bandele de
stradă?
Consecinţele şi efectele de domino (imediate şi pe termen lung):
 Pentru copiii care sunt membri ai bandelor
 Pentru ceilalţi copii care nu sunt implicaţi în mod direct
 Pentru comunitate
Acte umanitare:
 Cunoaşteţi relatări despre acte umanitare legate de situaţii de violenţă a bandelor?
Relatări despre copii soldaţi din toată lumea
Citiţi relatările despre şase copii soldaţi:
 Zaw Tun şi Myo Win (doi băieţi)
 „Susan” (o fată)
 Renuka şi Malar (două fete de 11 ani)
 Samuel (un băiat de 12 ani)
Dezbateţi, în grup mic, o povestire şi apoi prezentaţi-o clasei, pe baza notiţelor scrise, a
desenelor sau printr-o punere în scenă folosind „stop cadru”, pentru a descrie momentele
semnificative.
După prezentare, dezbateţi:
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 Prin ce experienţă a trecut copilul?
 Care credeţi că va fi efectul asupra comunităţii din care face parte copilul?
 Cum a afectat această experienţă viaţa şi viitorul copiilor?

Activităţi suplimentare
Comunicare:
Consultaţi graficul care descrie părerile unor persoane din 16 ţări referitoare la vârsta
minimă pentru combatanţi. Pregătiţi şi efectuaţi propriul studiu pe această temă şi
comparaţi rezultatele cu cele prezentate în grafic.
Cercetare istorică
Ce este copilăria? – studiaţi Istoria pentru a descoperi modul în care s-a schimbat în
decursul timpului definiţia dată copilului şi prezentaţi rezultatele obţinute.
Întrebările studiului pot include:
 În ce mod au fost trataţi diferit copiii faţă de adulţi?
 Care era considerată vârsta la care devii adult?
 Care erau criteriile de definire a unui adult?
SAU
Istoria recrutării copiilor – studiaţi folosirea copiilor soldaţi în trecut şi verificaţi
practicile de recrutare.
 Ce factori sociali, culturali, ideologici şi economici intervin?
Observaţi că în cazuri rare, care au atras atenţia publicului, copiilor soldaţi li se atribuie
uneori puteri simbolice. De exemplu: Ioana d’Arc sau tânărul David din timpurile biblice.
SAU
Copiii prinşi în mijlocul unui conflict armat – cercetaţi cazurile din trecut şi/sau
prezent de participare directă şi indirectă a copiilor la lupta pentru egalitate, libertate şi
supravieţuire.
Situaţiile de participare a copiilor pot fi extrase din fotografiile celor trei cazuri incluse,
sau din relatările istorice, ştiri din mass-media şi internet. Pe baza cercetării
dumneavoastră, puteţi prezenta concluziile într-o serie de modalităţi:
 în cadrul unei dezbateri
 sub forma unei puneri în scenă
 sub forma unei scrisori fie din partea unui copil implicat în luptă fie din partea
unui părinte
Evenimente curente / acţiunile tinerilor:
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Cercetaţi problema copiilor soldaţi existentă în prezent. Identificaţi măsurile care se iau
pe plan mondial şi în ţara dumneavoastră pentru a opri folosirea copiilor soldaţi. De
exemplu: demobilizarea copiilor combatanţi, eforturile de reintegrare a acestora în
comunităţi, educaţie etc. ...
Puncte de plecare utile pe internet sunt site-urile CICR, UNICEF şi Human Rights
Watch.
Reprezentaţi problema copiilor soldaţi prin desene, picturi, muzică sau piese de teatru.
Faceţi o cercetare în sensul măsurilor care trebuie luate pentru a se asigura respectarea
legii.
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Materialul resursă 2

Care ar trebui să fie vârsta minimă pentru combatanţi?
Sub 15
ani
15 pînă
la 17 ani

- grafic în documentul original -
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În perioada 1998 – 1999, Comitetul Internaţional al Crucii Roşii a desfăşurat în 16 ţări (dintre care 12 au trecut printr-un
conflict armat recent), un studiu denumit „Oamenii despre Război”. Acest grafic prezintă părerile participanţilor.
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Materialul resursă 3

Nu vreau să mă întorc

Naratorul: În ziua de astăzi mai mult de 300 000 de copiii participă în conflicte armate în cele patru colţuri ale globului. Aceşti băieţi
şi fete, unii chiar de şapte ani, luptă alături de adulţi în forţe guvernamentale, grupări ale opoziţiei rebele şi armate de gherilă.
COMFORT CASSEL, FOST COPIL “SOLDAT”
Comfort: Mi-au ucis fratele; mi-au ucis bunica şi sora mai mică. Şi asta mă face să fac ceea ce nu trebuie să fac – ţi se poate întâmpla
şi ţie. Dacă stai undeva şi auzi alţi oameni spunând “Ţi-au ucis mama; ţi-au ucis tatăl”, vrei să te retragi. Vrei să spui “Îi voi răzbuna”
– pentru a-mi salva, pentru a-mi lua înapoi mama – dar nu se va întâmpla vreodată. Mi-am iubit bunica. Obişnuia să aibă grijă de mine
– şi de fratele meu, de-asta am făcut-o. Dar nu am vrut să fac ceea ce nu trebuie să fac. Vreau să mă eliberez ; vreau să am o conştiinţă
curată; vreau să am copii mici. Niciodată nu m-am împotrivit – a face ceea ce nu trebuie să fac. Nu.
ABRAHAM
Abraham: Mă numesc Hitler Ucigaşul, dar numele meu real este Abraham.
Intervievatorul: De ce te numeşti Hitler Ucigaşul?
Abraham: Este numele meu de luptă, numele meu în junglă.
Intervievatorul: Cine ţi l-a dat?
Abraham: Şeful.
Intervievatorul: Cine este Hitler?
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Abraham: Nu ştiu. Ştiţi, m-am dus acolo pentru că mi-au ucis tatăl; aşa că m-am dus acolo să mă înrolez, pentru că şi prietenii mei se
duceau. Aşa că m-am dus cu prietenii mei acolo să mă alătur lor.
Intervievatorul: Pentru că doreai să-l găseşti pe bărbatul care ţi-a ucis tatăl?
Abraham: Da.
Intervievatorul: Îl cunoşti?
Abraham: Da.
Intervievatorul: Şi ce ai făcut?
Abraham: L-am văzut şi a venit la mine să mă lupt cu el şi l-am ucis. Şi m-am dus în junglă, şi m-am alăturat oamenilor. M-am luptat
pentru ei. Aşa că au văzut ce fac şi mi-au dat o armă.
Intervievatorul: Ai văzut mulţi oameni ucişi?
Abraham: Da.
Intervievatorul: Câţi?
Abraham: Mulţi oameni – ucişi mulţi, mulţi oameni. Oameni care nu luptă, oameni care nu sunt rebeli – şeful rebelilor i-a ucis.
Intervievatorul: Tu ai ucis oameni?
Abraham: Da.
Intervievatorul: Mulţi?
Abraham: Da.
Intervievatorul: Câţi?
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Abraham: Zece, zece oameni.
Intervievatorul: Cum?
Abraham: Pentru că au venit să mă atace, aşa că m-am luptat cu ei; pentru că veniseră să mă ucidă.
Intervievatorul: Şi cum ai făcut asta?
Abraham: Veneau cu arme şi eu am înaintat, şi când toţi au venit şi Wolf a tras, noi l-am împuşcat.
Voiam să fiu soldat pentru că mi-au ucis tatăl, aşa că m-am dus acolo să devin soldat.
COLONEL BINECUVANTAREA MAMEI
Colonel Binecuvantarea Mamei:
Numele meu este Colonel Abubakar Camarra, denumit în mod obişnuit Colonel Binecuvantarea Mamei.
Am 978 de bărbaţi sub comanda mea. Şi am în jur de 176 de Hitler Ucigaşul. Unii dintre ei au nouă ani, unii au zece, câţiva au
unsprezece ani, cei mai mari au doisprezece. Ei merg în echipa de înaintare. Adică sunt în linia întâi a războiului.
Soldaţii care au peste 20, 21, 22, 23 de ani, când le zic să facă anumite operaţiuni ca acestea, le va fi mereu frică. Dar ca şi lui Hitler
Ucigaşul, soldaţilor mici nu le este frică.
Am încredere în ei şi sunt cei mai buni, pentru că execută orice ordin le dau. Dar când zic “Bine, Hitler Ucigaşul, prinde omul!”,
înseamnă că te vor prinde. Deci am încredere în ei.
ABRAHAM
Abraham: A fost în regulă. Nu era niciun război. Totuşi, războiul a venit. Am pierdut, şi tatăl meu zăcea mort, iar sora şi mama mea
au plecat departe. Aşa că m-am dus singur.
Intervievatorul: Ce făceai cu familia ta înainte de asta?

127

Explorarea Dreptului Umanitar

Abraham: Stăteam cu ei, mergeam la şcoală.
Intervievatorul: Ce ai vrea să faci?
Abraham: Aş vrea să merg la şcoală – să fiu în preajma cuiva oficial.
Intervievatorul: Să faci ce? Ce vrei să faci când o să fii un om mare?
Abraham: Vreau să lucrez, într-un birou.
Intervievatorul: Ţi-e dor de luptă? Ai vrea să te întorci?
Abraham: Să mă întorc vreodată? Nu, nu vreau să mă întorc acolo.
Intervievatorul: Dar Colonelul tău, Abu Bakar – el spune că dacă iţi zice să te întorci, trebuie să o faci.
Abraham: Da, trebuie să mă duc dar – dacă îmi spune să mă duc, nu mă voi duce, pentru că nu vreau să mă întorc acolo.
Intervievatorul: Dar el spune că daca nu îi respecţi ordinul, te va executa.
Abraham: Da, dar – dacă îmi spune să mă duc şi refuz, el nu poate să-mi facă nimic pentru că nu suntem în junglă – şi dacă îmi face
ceva, voi îl veţi prinde.
Intervievatorul: Şi ce vei face?
Abraham: Nimic – Nu ştiu.

Pentru ca răul să se petreacă, faptele
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câtorva oameni nu sunt suficiente;
marea majoritate trebuie, de asemenea,
să rămână indiferentă. Iar aceasta
este ceva de care toţi suntem
destul de capabili.
– Tzvetan Todorov, 1994
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Materialul resursă 4

Ţările în care există în prezent copii soldaţi – 2001
Există peste 300.000 de copii soldaţi în toată lumea

- grafic în documentul original -

Sursa: compilare şi publicare de către Global Information Networks in Education (GINIE) şi Coaliţia pentru Oprirea Folosirii Copiilor Soldaţi, 2001.
Acest grafic nu reprezintă o poziţie oficială a CICR.
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Materialul resursă 5

Şase copii soldaţi
Povestea lui Zaw Tun
Am fost recrutat cu forţa, împotriva voinţei mele. Într-o seară, când ne uitam la un spectacol video în satul meu, au venit trei sergenţi.
Au verificat dacă aveam acte de identitate şi ne-au întrebat dacă vrem să ne înrolăm în armată. Le-am explicat că suntem minori şi nu
avem acte de identitate. Dar unul din prietenii mei a spus că el vrea să se înroleze.
Eu am refuzat şi m-am întors acasă în seara respectivă, dar o unitate de recrutare a armatei a venit în dimineaţa următoare în satul meu
şi a cerut încă doi recruţi. Cei care nu pot să plătească trebuie să se înroleze în armată, au spus ei. Eu [familia lui] nu am putut să
plătesc, aşa că 19 dintre noi am fost recrutaţi şi am fost trimişi la o unitate de instrucţie a armatei.
Sursa: http://www.bbc.co.uk/worldservice/people/features/childrenrights/childrenofconflict/soldier.shtml.

Povestea lui Myo Win
Am fost drogaţi şi ni s-a ordonat să înaintăm pe câmpul de luptă. Nu ştiam ce fel de drog sau alcool ni se dăduse dar l-am băut fiindcă
eram foarte obosiţi, foarte însetaţi şi înfometaţi.
Am mers două zile prin soarele arzător. Pe deal [câmpul de luptă] nu era umbră, copacii erau arşi şi proiectilele de artilerie explodau
peste tot. Eram foarte speriaţi, însetaţi, iar unii dintre noi s-au prăbuşit din cauza extenuării. Dar cei din spate [ofiţerii] ne băteau şi
trebuia să înaintăm. Unul [dintre noi] a fost ucis.
Sursa: http://www.bbc.co.uk/worldservice/people/features/childrenrights/childrenofconflict/soldier.shtml.

Povestea lui Susan [nu este numele adevărat]
La o săptămână după ce am fost răpită [139 de fete au fost răpite într-o singură seară de la şcoala ei], am fost dată unui bărbat. Avea
30 de ani. I-au fost date două fete. Când am ajuns [la tabără], sufeream de sifilis.
Un băiat a încercat să evadeze, dar a fost prins. Ne-au forţat să-l ucidem cu un băţ. Eu am refuzat şi ei mi-au spus că mă omoară. Au
îndreptat arma spre mine, aşa că am fost nevoită s-o fac. Ne-au forţat să ne ungem cu sângele lui pe braţe. Ne-au spus că trebuie să
facem acest lucru ca să nu ne fie frică de moarte şi să nu încercăm să evadăm. Mă tulbură foarte mult faptul că am provocat moartea
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altui om. Încă îl mai visez pe băiatul din satul meu, cel pe care l-am ucis. Îmi apare în vise, îmi vorbeşte şi îmi spune că l-am ucis
degeaba şi plâng.
Sursa: Human Rights Watch, 1997

Povestea lui Renuka
Rebelii veneau la noi la şcoală în fiecare lună şi vorbeau cu noi. Ne-au spus că este datoria noastră să ne alăturăm lor şi să salvăm
oamenii de armata guvernamentală. Deoarece suntem atât de săraci, adesea, familia mea nu are ce să mănânce. Într-o zi, când aveam
11 ani, eram aşa de înfometată încât am plecat de acasă fără să le spun părinţilor şi m-am dus la tabăra lor. Am fost hrănită foarte bine;
dar nu puteam să-mi vizitez familia până nu luptam pe front.
După doi ani, am fost transferată într-un grup de luptă alcătuit exclusiv din femei. Sub asaltul trupelor guvernamentale, tot grupul
meu, în afară de mine, a fost ucis. Trebuia să-mi înghit pastila cu cianură ca să nu fiu capturată, dar nu am vrut să mor.
- adaptare după articolul de Cella W. Dugger, New York Times, 9 septembrie 2000

Povestea lui Malar
Tatăl meu a murit din cauza unui infarct când eu aveam trei ani iar mama s-a îmbolnăvit când aveam şase ani şi nu s-a mai întors
niciodată de la spital; astfel, am stat la unchiul meu. Când aveam opt ani, o femeie din gruparea de rebeli a venit şi mi-a spus că îmi va
oferi educaţie şi că va avea grijă de mine. Am crezut că este mai bine să merg cu ea, din cauza sărăciei. Doream şi să contribui la
libertate.
Când aveam 12 ani, m-am oferit voluntară să merg la luptă. Voiam să salvez ţara.
Luna trecută soldaţii guvernului au aruncat o grenadă în buncărul nostru. Toate cele zece fete care erau cu mine au murit. Soldaţii leau ucis. Acum sunt aici în închisoare, dar voi lupta din nou din cauza atacurilor armatei asupra poporului nostru.
- adaptare după articolul de Cella W. Dugger, New York Times, 9 septembrie 2000
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Povestea lui Samuel
În casa cu vedere la port a unui lider al miliţiei creştine, un grup de tineri luptători s-a strâns să spună poveşti de război reporterilor
aflaţi în vizită şi pentru a le arăta armele şi bombele lor artizanale.
Samuel are 12 ani. Vorbind nervos în fraze continue, Samuel spune că a participat la „multe lupte”. „Dacă mama mi-ar fi spus să nu
mă duc, tot m-aş fi dus”, spune el. Samuel este cel mai mic dintr-un grup de tineri luptători cunoscuţi sub denumirea de „agas”, un
acronim care se traduce prin „copiii bisericii iubiţi de Dumnezeu”. Misiunea lor este să dea foc caselor şi moscheilor musulmanilor, şi
să arunce bombe cu sulf, praf de puşcă şi fragmente metalice. Luptătorii adulţi spun despre ei că sunt agili şi curajoşi.
Când reporterii străini l-au întrebat pe Samuel pentru ce luptă, un bărbat din lateral a spus imediat: „Pentru a-i proteja pe creştini”, iar
tânărul i-a repetat vorbele. Prietenii săi mai mari păreau mai relaxaţi, dar expresia lui Samuel era cumplit de absentă. Întrebat fiind ce
face în timpul liber, el a răspuns: „Fac bombe”.
Sursa: articolul de Diarmid O’Sullivan, Boston Globe, 6 septembrie 2000.
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Materialul resursă 6

Copii prinşi în conflicte armate
Revolta studenţilor din Soweto

- foto în documentul original -

Convenţiile de la Geneva obligă statele să adopte o politică nediscriminatorie în tratarea bolnavilor şi a răniţilor, a celor naufragiaţi
sau abandonaţi, a combatanţilor capturaţi şi a civililor sub regim de ocupaţie sau prinşi într-un conflict.
Apartheidul a fost clasificat, în cadrul conflictelor internaţionale, drept crimă de război, în conformitate cu Protocolul I adiţional la
Convenţiile de la Geneva. Protocolul I califică drept încălcări grave (deşi numai pe durata unui conflict armat internaţional)
apartheidul „şi alte practici inumane şi degradante care aduc ofense la adresa demnităţii personale, pe baza discriminării rasiale”.
Sursa: Gutman, R. & Dief, D.eds, (1999), Crime de război: Ce ar trebui să cunoască publicul, New York și Londra; W.W. Norton & Co., p.26
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Materialul resursă 6

Copii prinşi în conflicte armate
Intifada din Fâşia de Vest şi Gaza

- foto în documentul original -

Băieţi palestinieni aruncând cu pietre în soldaţi în Rafah, sudul fâşiei Gaza, 17 decembrie 2000.
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Materialul resursă 6

Copii prinşi în conflicte armate
Luptătorii din Rezistenţă în cel de-al Doilea Război Mondial

- foto în documentul original -

Un grup de luptători ai rezistenţei în lupta pentru supravieţuire a comunităţii evreieşti din Ghetto-ul Varşovia în timpul celui de-al
Doilea Război Mondial.
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Explorarea 2D: Îndreptarea atenţiei asupra minelor
antipersonal
În cadrul acestei explorări, cursanţii analizează în profunzime consecinţele unei arme
nediscriminatorii şi provocarea pe care continua dezvoltare a armelor o reprezintă pentru
dreptul internaţional umanitar (DIU), ducând la descoperirea a noi modalităţi de a
produce suferinţă. Activităţile includ referiri la tipurile de consecinţe, lectura şi
vizualizarea relatărilor directe ale victimelor minelor antipersonal şi învăţarea modului în
care este realizată o campanie publică pentru a crea un nou drept internaţional.
Obiective :
 Înţelegerea motivelor pentru care sunt interzise anumite arme care nu pot să
discrimineze şi care provoacă suferinţă inutilă
 Demonstrarea capacităţii de a urmări consecinţele („efectul de domino”) utilizării
minelor antipersonal
 Înţelegerea modului în care opinia publică şi mobilizarea societăţii pot contribui la
dezvoltarea dreptului internaţional umanitar
Resurse:
 Video/transcriere: Minele de teren ucid în continuare
 Fişă de date: o privire asupra minelor antipersonal
 Hartă: ţările afectate de minele antipersonal
 Un interviu cu Mary Wareham
 Decupaje din ştiri: septembrie 2000
Pentru profesori:
 Tratatul de la Ottawa, Articolul 1
Pregătire:
Ghidul metodologic – analizaţi materialul referitor la predarea despre consecinţe şi
efectul de domino din Indrumări pentru profesori 4 „Utilizarea dilemelor”.
Timp:
Două sesiuni de 45 până la 60 minute

1. În cadrul oricărui conflict armat, dreptul părţilor conflictului de a alege metodele sau
mijloacele de război este limitat.
2. Se interzice utilizarea armelor, a proiectilelor sau a mijloacelor şi metodelor de război
de natură să provoace vătămări excesive sau suferinţe inutile
- Art. 35, Protocolul Adiţional I din 1977

1. Ratiuni pentru interzicerea anumitor arme (15 minute)
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Cereţi cursanţilor să reanalizeze această întrebare din studiul introductiv:
 „Ar trebui interzise unele arme în cadrul conflictelor armate? Care? De ce?”
Întrebări posibile:
 Ce înseamnă nediscriminatoriu? Ce înseamnă vizat?
 Care este diferenţa dintre „ratarea ţintei” şi „nediscriminatoriu”?
 Care sunt unele dintre armele ce nu pot discrimina?
[De exemplu, minele de teren antipersonal, armele chimice ...]
Dezbateţi diferenţele dintre:
 Ţinte legitime şi ţinte nelegitime în cadrul conflictelor armate
 Ratarea unei ţinte
 Capacitatea de a controla dacă arma va lovi ţinta urmărită
 Lipsa controlului asupra persoanei sau obiectivelor pe care, în cele din urmă, arma
le va lovi
2. Minele de teren şi consecinţele (30 minute)
Proiecţia video „Minele de teren ucid în continuare” ilustrează pagubele produse de
minele de teren antipersonal şi permite cursanţilor să urmărească consecinţele utilizării
acestora asupra indivizilor, familiilor, comunităţilor şi statelor din care fac parte.
După prima vizionare, alocaţi timp cursanţilor să îşi exprime reacţiile.
Apoi analizaţi ce au învăţat:
 Cum funcţionează minele de teren?
 Cum au fost vătămate victimele minelor de teren?
 Ce doriţi să ştiţi despre minele de teren?
Concentraţi cea de-a doua vizionare pe lanţul de consecinţe asupra indivizilor: consecinţe
fizice/medicale, educaţionale, sociale, economice, psihologice.
Nivelul de
analiză

Tipul consecinţei
Medicală

Educaţională

Socială

Economică

Psihologică

Individ
Familie
Comunitate
Ţară
Lume
Dezbaterea se poate prelungi apoi asupra efectului de domino al consecinţelor.
Întrebări posibile:
 Vedeţi o consecinţă care duce la altele?
 Cine mai este afectat? În ce mod? Ce consecinţă ar putea avea?
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[De exemplu: În ce mod trauma fizică (cum ar fi pierderea unui membru sau orbirea)
repercutează asupra situaţiei economice a familiei sau a comunităţii? Dar a situaţiei
sociale? Dar a stării psihologice?]
 Când urmăriţi efectul de domino, ce consecinţe vedeţi pentru lumea întreagă?
Armele laser care provoacă orbirea, ce pot fi la fel de mici ca o puşcă obişnuită şi
care erau pe punctul de a fi lansate în producţie pe scară largă înainte de adoptarea
Protocolului IV adiţional la Convenţia din 1980, emit un fascicul laser, pe distanţe
de până la câţiva kilometri, care poate provoca orbirea imediată şi ireversibilă.
Protocolul interzice utilizarea sau transferul de arme cu laser create specific pentru
a cauza orbirea permanentă. Acesta este al doilea exemplu din istorie în care un
mijloc de război abominabil a fost interzis înainte de a fi folosit pe câmpul de luptă.
(Gloanţele explozive au fost interzise imediat după proiectarea lor în 1868.).
- CICR, 1998

3. Imaginea globală (20 minute)
Utilizaţi fişa de date „O privire asupra minelor de teren antipersonal” şi harta „Ţări
afectate de minele de teren” pentru a studia conţinutul problemei.
Întrebări posibile:
 Ce aduce în plus „imaginea globală” în raport cu impactul personal din
prezentarea video?
 Cine este responsabil pentru utilizarea minelor de teren?
[fabricanţi, guverne, soldaţi ...]
 Ce se poate face în privinţa minelor de teren?
[De exemplu: curăţarea câmpurilor de mine, ratificarea tratatului internaţional,
programe educaţionale pentru conştientizarea pericolului, reabilitarea victimelor ...]
4. De ce anume este nevoie pentru crearea dreptului internaţional? (25 minute)
Furtună de idei:
 Ce pot face persoanele care nu sunt oficialităţi ale guvernelor pentru a consolida
DIU?
Idei:
 Organizaţiile non-guvernamentale (ONG-uri) şi rolul pe care îl au acestea
 Modul în care mass-media şi cultura populară influenţează opinia
Folosiţi „Interviu cu Mary Wareham” şi decupajele din ştiri pentru a dezbate:
 Cum au reuşit oamenii obişnuiţi să se facă ascultaţi de către cei puternici?
 Ce obstacole au depăşit?
 Care au fost efectele Tratatului de la Ottawa?
 Cunoaşteţi pe cineva care a participat la o campanie de interzicere a minelor de
teren? Ce a făcut persoana respectivă?
 Cunoaşteţi alte arme care pot prezenta probleme asemănătoare?
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IDEI PRINCIPALE
•

Armele de tipul minelor de teren şi celor biologice şi chimice sunt interzise
deoarece ele nu discriminează – nu disting între combatanţi şi civili – şi deoarece
provoacă suferinţă inutilă.

•

În plus faţă de consecinţele medicale şi psihologice pentru victime, utilizarea
minelor de teren are de asemenea şi consecinţe sociale şi economice pentru
indivizi, familii, comunităţi, ţările acestora şi comunitatea internaţională.

•

Interzicerea producţiei şi utilizării minelor de teren antipersonal (Tratatul de la
Ottawa din 1997) este o ilustrare a modului în care dreptul internaţional umanitar
poate evolua ca rezultat al mobilizării populare.
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Activităţi suplimentare
Calcule matematice
Referiţi-vă la „O privire asupra minelor de teren antipersonal” înainte de a studia despre
impactul minelor de teren. Creaţi o problemă de matematică care să o însoţească (şi care
să se potrivească abilităţilor cursanţilor dumneavoastră).

Exemplu
Folosind cifrele din lectură, găsiţi răspunsurile la aceste probleme de matematică şi
explicaţi calculele pe care le faceţi.
1. În medie, câţi oameni devin anual victimele minelor de teren?
2. Care sunt costurile estimative pentru îndepărtarea tuturor minelor deja amplasate în
întreaga lume?
3. Care este raportul dintre preţul de achiziţionare al unei mine şi costul de dezamorsare a
unei mine?
4. Ce estimare se poate face cu privire la numărul persoanelor cu membre amputate din
cauza minelor de teren, care contractează datorii pentru a achita costul tratamentului
medical?
5. Cât ar costa asigurarea unui membru artificial pentru un copil de şase ani până când
acesta împlineşte 18 ani?
6. Dacă părinţii copilului de şase ani câştigă 40 dolari pe lună, pentru o familie cu patru
membri, ce procent din venitul anual al familiei trebuie alocat doar pentru membrele
artificiale ale copilului?
7. Concepeţi o problemă de matematică care să abordeze aceste probleme.

Istorie
În legătură cu un conflict armat prevăzut spre studiu în programa şcolară pentru disciplina
Istorie, analizaţi natura armelor utilizate:
 Ce dezvoltări ştiinţifice sau tehnologice le-au facilitat apariţia?
 Care era părerea combatanţilor referitor la utilizarea acestora?
 Ce aşteptări, reguli sau obiceiuri au fost influenţate de utilizarea acestora?
Eseu
Alegeţi una din persoanele descrise în prezentarea video (Vanna, Amelia) sau o altă
persoană pe care aţi văzut-o în prezentarea video şi construiţi o poveste în care persoana
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respectivă este personajul principal. Povestea trebuie să prezinte o perioadă ulterioară
mutilării datorate minelor de teren.
Ştiinţă
Studiaţi rolul evoluţiei tehnologiei asupra mijloacelor de război.
 Care este factorul care influenţează gradul de nediscriminare al unei arme?
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Activităţi suplimentare
Oragnizaţii locale
Identificaţi o organizaţie în zona în care locuiţi dumneavoastră care este implicată în
deminarea terenurilor, în derularea unor programe de informare asupra problemei minelor
sau în acordarea de asistenţă medicală sau psihologică pentru victimele minelor de teren.
Aflaţi detalii despre activitatea acestora şi prezentaţi aceste informaţii şi celorlalţi.
Crearea unui plan de acţiune pentru un sat afectat de minele de teren
 Ce acţiuni trebuie înfăptuite în acest sat pentru a ajuta victimele şi a împiedica
producerea altor accidente care să implice minele de teren?

Pe timpul războiului, satul s-a aflat pe linia frontului. Deoarece armata care îl ocupase
dorea să împiedice rebelii să pătrundă din nou în sat după hrană şi provizii, aceasta a
minat pădurea din apropiere. Astăzi războiul s-a terminat, dar minele au rămas. Localnicii
ştiu că pădurea este minată, dar depind de ea pentru lemne de foc pentru încălzire şi gătit.
În consecinţă, aceştia sunt ucişi sau răniţi atunci când intră în pădure să strângă lemne.
Există de asemenea şi foste puncte de control în sat care nu au fost deminate când a plecat
armata. Deşi locurile au fost marcate cu semne „Pericol! Mine!”, copiii se joacă în aceste
zone.

Împărţiţi în grupuri, concepeţi un plan care să trateze aceste probleme. Planul poate
include asistenţă medicală, deminarea terenului, programe educative pentru
conştientizarea pericolului reprezentat de mine (în şcoli, cu adulţii din sat etc.) şi
programe de reabilitare. Pentru care dintre acestea realizaţi planul?
Prezentaţi grupului, planul dumneavoastră. Alcătuiţi o hartă a satului pentru a prezenta
situaţia.
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Pentru profesori
Pagina 1 din 1

Tratatul de la Ottawa
18 septembrie 1997
CONVENŢIA REFERITOARE LA INTERZICEREA UTILIZĂRII,
DEPOZITĂRII, PRODUCERII ŞI TRANSFERULUI DE MINE ANTIPERSONAL
ŞI LA DISTRUGEREA ACESTORA
Articolul I
Obligaţii generale
1. Fiecare Stat Parte se obligă ca, indiferent de circumstanţe:
a) să nu utilizeze mine antipersonal;
b) să nu dezvolte, să nu producă, să nu achiziţioneze în alt mod, să nu depoziteze, să nu
reţină sau să nu transfere către niciun alt stat, direct sau indirect, mine antipersonal;
c) să nu ajute, să nu încurajeze sau să nu determine, în niciun mod, pe nimeni să se
implice într-o activitate interzisă unui Stat Parte în conformitate cu prevederile acestei
Convenţii;

2. Fiecare Stat Parte se obligă să distrugă sau să asigure distrugerea tuturor minelor
antipersonal, potrivit dispoziţiilor prezentei Convenţii.
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Materialul resursă 1

Minele de teren ucid în continuare
VANNA

[la spital]
Vizitatorul: Cum s-a petrecut?
Vanna: Dădeam de mâncare la puii de găină.
Vizitatorul: Când ai grijă de ei şi le dai suficientă mâncare, îţi aduc bani?
Vanna: Da.
[mergând acasă]
Satenii: O, micuţo, micuţa noastră fată, s-a întors.
Fii curajoasă, vei merge din nou ca ceilalţi copii.
Zambeşte. Uită-te împrejur, copilo.
Mă voi uita la piciorul ei. Creşte un nou rând de piele, dar va avea cicatrice. Urmele pot fi şterse cu medicamente. Pielea va creşte din
nou în chip natural.
[cu copiii în apă]
Fata care o ajută pe Vanna:
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Ia pantoful. Este încă murdar. Îl poţi pune acum.
Naratorul: Aici în Cambodgia au loc peste 35 000 de amputări, echivalent cu una la fiecare 230 de membri ai populaţiei. Mulţi mor
direct de la răni sau sângerează până mor înainte să primească îngrijire medicală adecvată.
Nimeni nu cunoaşte exact câte mine de teren au fost plantate în lume şi câte victime au făcut. Se estimează că mai sunt încă 100 de
milioane de mine care trebuie îndepărtate. Problema se întinde de-a lungul fiecărui continent, de la America Latină la Asia.
Rănile tipice produse de o mină de teren implică pierderea unei mâini, unui braţ sau picior. Mulţi oameni îşi pierd vederea sau suferă o
asemenea traumă încât nu mai pot duce un trai normal.
Victimele minelor rareori îşi redobândesc pofta de viaţă, iar costul social şi financiar al reabilitării lor este de multe ori prea ridicat
pentru a putea fi suportat de comunitate.
Rănile provocate de mine nu se opresc vreodată. O persoană care îşi pierde un picior la vârsta de 25 de ani are nevoie de 10 proteze
până la vârsta de 65 de ani. Un copil are nevoie de o proteză nouă la fiecare 6 luni.
Minele de teren reprezintă un mod pervers de a utiliza tehnologia. Pentru ţări sărace, costurile în termeni atât umani cât şi economici
sunt mult prea mari pentru a putea fi suportate.
Conflictul din Somalia arată tipurile de mine de care dispune armata.
Multe dintre acestea sunt fabricate în Vest.
[arată către mine]
Egiptene, belgiene, britanice, pakistaneze, ruseşti, americane şi cehoslovace.
Acestea două de aici provoacă cele mai multe probleme privind copiii. Există literalmente mii de astfel de mine îngropate.
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Cei care curăţă terenul de mine trebuie să verifice pământul centimetru cu centimetru deoarece detectoarele de metal sunt inutile când
vine vorba de minele moderne confecţionate din plastic. Unei echipe formate din trei oameni îi poate lua în jur de 6 luni pentru a
curăţa o arie cât un teren de tenis.
În timp ce unele mine pot fi achiziţionate pentru mai puţin de un dolar, poate costa o mie de dolari să dezgropi o singură mină.
Pregatirea unui număr suficient de oameni pentru a curăţa o întreagă ţară de mine poate dura ani întregi şi costă o avere.
Părerile cu privire la modul de abordare a problemei variază de la cereri de a interzice exportul de mine până la măsuri internaţionale
mai stricte cu privire la utilizarea lor atât în războaie, cât şi în conflicte interne.
AMELIA
[într-un sat]
Naratorul: Amelia, în vârstă de 12 ani, este oarbă şi infirmă. Ea este una din nenumăratele victime ale minelor antipersonal. Ca mulţi
copii de vârsta ei, Amelia obişnuia să adune lemne pentru foc. Dar inamicul astepta acolo îngropat; şi într-o zi, într-o fracţiune de
secundă, viaţa ei a fost distrusă.
[la spitalul de reabilitare]
Aici vine Amelia în mod regulat pentru a învăţa cum să meargă din nou şi cum să traiască cu handicapul ei.
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Materialul resursă 3

O analiză a minelor de teren antipersonal
Ce sunt minele antipersonal?
Există câteva sute de tipuri de mine antipersonal (AP) care au fost produse de mai mult de 100 de companii în 52 de ţări. Acestea au
ca scop mutilarea soldaţilor. Atunci când cineva calcă pe o mină, se declanşează o reacţie în lanţ.
În general, există două tipuri de mine AP – mine cu detonare şi mine cu fragmentare. Minele AP cu detonare au de cele mai multe ori
mai puţin de 10 centimetri în diametru şi sunt activate de greutatea corpului celui care calcă pe ele. Minele cu fragmentare
pulverizează fragmente pe o zonă foarte mare. Unele au o „arie de distrugere” de 25 metri şi pot provoca vătămări pe o rază de până la
200 metri. Acestea distrug unul sau ambele braţe din încheieturi şi produc rănirea pieptului şi a feţei, inclusiv a ochilor.
Care este dimensiunea problemei minelor antipersonal?
În prezent, există milioane de mine care îşi aşteaptă victimele în toată lumea. Este dificil de estimat câte sunt deoarece nu există
evidenţe exacte din momentul plantării lor. În Afghanistan, de exemplu, milioane de mine AP au fost împrăştiate la întâmplare din
avioane sau din camioane.
Care sunt costurile sociale şi economice?
Conform Naţiunilor Unite, dezactivarea unei singure mine costă între 300 şi 1000 dolari. (Achiziţionarea unei mine AP costă între 3
dolari şi 30 dolari).
În medie, 500 de persoane cad victime minelor de teren în fiecare săptămână. Comitetul Internaţional al Crucii Roşii estimează că mai
mult de două treimi din victimele minelor trebuie să contracteze datorii pentru a achita tratamentul medical, dacă acesta este
disponibil.
Pentru majoritatea persoanelor cu membre amputate, costul membrelor artificiale este mai mare decât şi-ar putea permite vreodată. De
exemplu, proteza unui copil trebuie înlocuită la fiecare şase luni iar a unui adult la fiecare trei până la cinci ani. Un copil rănit la vârsta
de 10 ani va avea nevoie de cel puţin 25 de proteze înainte de a ajunge la vârsta de 50 ani. Din moment ce protezele costă aproximativ
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125 dolari fiecare, suma totală se ridică la 3.125 dolari. În ţările unde venitul mediu pe cap de locuitor se situează între 15 şi 20 dolari
pe lună, cârjele sunt tot ce îşi pot permite persoanele cu membre amputate.
În lipsa alternativelor economice, unele persoane îşi asumă riscul de a lucra pe terenuri agricole minate sau de a strânge lemne pentru
foc din păduri minate. În Bosnia, de exemplu, 30 la sută dintre victimele minelor au fost rănite în zone despre care ştiau că sunt
minate.
Există alte costuri asociate utilizării minelor antipersonal?
În plus faţă de vătămările fizice, accidentele produse de minele de teren au consecinţe psihologice grave. Într-adevăr, este foarte greu
pentru copii, adolescenţi şi chiar adulţi să treacă peste handicapul fizic. Există şi consecinţe importante pentru familii, deoarece
accidentele care implică mine de teren pot întrerupe educaţia copiilor, reduc şansele de căsătorie şi împiedică adulţii să îşi câştige
existenţa.
Minele de teren reprezintă un obstacol serios în calea dezvoltării multora dintre ţările cele mai sărace ale lumii; în urma conflictelor au
fost minate câmpuri, drumuri, poduri şi comunităţi înregi. De asemenea, minele sunt utilizate din ce în ce mai mult, în anumite
împrejurări, ca mijloc de terorizare a populaţiilor civile. În consecinţă, minele de teren se alătură problemei refugiaţilor, lasă în
paragină mii de hectare de teren agricol cu potenţial productiv şi împiedică transportul şi comunicaţiile. În plus, resursele diminuate
ale sistemelor economice devastate de război sunt epuizate de eforturile de dezactivare a minelor şi de asigurare a ajutorului pentru
victime.
Reconstrucţia comunităţilor şi a sistemelor economice este extrem de dificilă în aceste condiţii. În multe comunităţi, recuperarea,
reconcilierea şi dezvoltarea pe termen lung sunt imposibile.
Acţiunea împotriva minelor
Pentru a lupta împotriva acestor probleme, sunt implementate de către diverse organizaţii non-guvernamentale, de Naţiunile Unite, de
Comitetul Internaţional al Crucii Roşii şi de guverne, programe de deminare, de informare asupra problemei minelor şi de ajutorare a
victimelor.
Sursa: Safe-Lane Website <http://www.mines.gc.ca> şi Să mergi fără picioare, Oxford University Press, 1998
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Materialul resursă 3

Ţările afectate de minele de teren şi proiectilele neexplodate

- grafic în documentul original -

Sursa: strângere de date şi publicare de Landmine Monitor and Human Rights Watch, 2001.
Aceasta nu reprezintă o poziţie oficială din partea CICR.
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Materialul resursă 4

Un interviu cu Mary Wareham
de la Human Rights Watch

Ce te-a determinat să te implici în problema minelor de teren?
În Noua Zeelandă, comunitatea era foarte îngrijorată în anii ’80 de testele nucleare desfăşurate în Pacific şi de navele cu arme nucleare
şi energie atomică. Am crescut cu aceste idei. La universitate am văzut un articol despre minele de teren din „Bulletin of the Atomic
Scientist” şi am rămas uluită de această armă. Am facut cercetări în acest sens şi nu am găsit nimic. Am descoperit o armă care a ucis
mai mulţi oameni decât toate celelalte arme la un loc şi care erau măsurile luate în acest sens? Aşa că m-am implicat la nivel
academic, dar mi-a fost greu să rămân un observator neutru al problemei.
Ce vârstă aveai?
Eram studentă, terminam cursurile universitare la Ştiinţe Politice. Am înaintat o cerere pentru bursă pentru a analiza problema minelor
de teren. În acelaşi timp, am vrut să ştiu ce făcea guvernul meu la nivel politic, internaţional şi diplomatic pentru a se ocupa de
problema dezarmării.
Mi-am cheltuit prima rată a bursei mergând să discut cu oamenii care analizau această problemă la momentul respectiv, începând cu
Jody Williams şi unii dintre ceilalţi fondatori ai Campaniei Internaţionale pentru interzicerea minelor de teren. M-am întâlnit cu
reprezentanţii Crucii Roşii şi UNICEF din Geneva. Am plecat cu mâna goală şi m-am întors cu bagajele pline de cărţi şi rapoarte,
extrase şi documente interne, care au reprezentat baza tezei mele.
Aceasta reprezenta pentru tine mai mult o activitate academică decât o campanie sau o pasiune?
Da, am vrut să analizez problema din perspectivă neutră. Astfel, la o şedinţă a Campaniei din Noua Zeelandă pentru Interzicerea
Minelor de Teren, m-am aşezat în spate cu caietul de notiţe. Ei m-au văzut şi m-au întrebat, „Poţi să scrii tu minuta şedinţei noastre?”,
aşa că am scris-o eu. La următoarea şedinţă mi-au spus „Poţi să scrii tu comunicatul nostru de presă?”, aşa că am scris eu comunicatul
de presă; înainte de a-mi da seama, scriam corespondenţă cu parlamentari, am fost numită purtător de cuvânt şi am fost trimisă la o
Conferintă a Convenţiei privind Armele Convenţionale de la Geneva. (...) Am realizat că acest rol de avocat era inevitabil şi până la
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momentul respectiv mă convinsesem că această armă este odioasă, nediscriminatorie şi inumană şi că nu ar trebui să desfăşor doar un
exerciţiu academic – ci aş putea să fac ceva care să conteze foarte mult.
Care sunt diferitele aspecte ale campaniei împotriva minelor de teren?
Principalul aspect al campaniei împotriva minelor de teren se referă la faptul că nu este condusă de „experţi”. Experţii noştri sunt
oamenii care au fost aruncaţi în aer de către această armă şi care au supravieţuit să-şi spună povestea, oamenii care participă zilnic la
acţiunile de deminare, cât şi oamenii ca mine, care au făcut cercetări în acest sens. Această campanie aparţine oamenilor obişnuiţi care
fac lucruri extraordinare. Campania n-ar fi ajuns nicăieri dacă n-ar fi existat oameni cărora să le pese de această problemă şi să
dorească să facă ceva în acest sens.
De ce să nu laşi diplomaţii să se ocupe de această problemă?
Diplomaţii negociază cu alte naţiuni; ei fac acest lucru în urma instrucţiunilor primite de la politicienii din ţară. Conducerea le va da
instrucţiuni numai dacă este forţată de către oameni să facă asta. Astfel, singura modalitate prin care diplomaţii pot fi forţaţi să
acţioneze este impulsul opiniei publice din ţările lor. Campaniile presupun exerciţiul cu masele, în scopul de a strânge cantităţi uriaşe
de petiţii şi de a le da publicităţii. Aceste campanii îi forţează pe politicieni şi pe parlamentari să meargă în ţările afectate de mine şi
să colaboreze cu mass-media. Oricine poate organiza aceste lucruri.
Dar de unde ştie un om obişnuit căruia îi pasă de ceva, ce trebuie să facă?
Ei bine. Uitaţi ce s-a întâmplat în Noua Zeelandă. O persoană a mers la o conferinţă internaţională, s-a întors şi a convocat o adunare.
Acesta este unul din lucrurile pe care le poţi face: convoacă o adunare şi vezi cine se prezintă. Convoacă adunări la şcoala locală, la
universitate sau în oraşul tău şi atrage atenţia organizaţiilor de acolo despre care crezi că ar putea fi interesate de această problemă. În
Noua Zeelandă au fost Asociaţia Naţiunilor Unite, unele asociaţii de veterani de război, grupuri de protecţie a mediului cum ar fi
Greenpeace, organizaţii umanitare cum ar fi Salvaţi Copiii şi Oxfam şi Societatea locală de Cruce Roşie. Fă rost de un loc de întâlnire
şi adună-i pe toţi. Când începi deja să aduni oamenii laolaltă şi să analizaţi efectiv problema, poţi dezvolta o strategie pentru
combaterea problemei respective. Şi acest lucru se întâmplă la multe niveluri diferite. De aceea este foarte important să strângi toate
elementele componente, astfel încât să contribuie cu ceea ce au mai bun pentru a rezolva problema.
Noi am avut şi noroc cu eforturile lui Jody Williams în calitate de coordonator al Campaniei Internaţionale pentru Interzicerea Minelor
de Teren (CIIMT), care ne informa ce activităţi aveau loc în ţări din toată lumea – atât din partea ONG-urilor cât şi a organizaţiilor
guvernamentale. Oamenii din cadrul acestei mişcări au învăţat foarte multe din ceea ce fac alţi oameni, au câştigat multe idei şi forţe
noi, şi au devenit capabili să desfăşoare atât activităţi comune cât şi pe cont propriu.
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Cum au colaborat ONG-urile cu statele?
La începutul campaniei a fost foarte important să atragem atenţia mass-media, pentru a amplifica nivelul de conştientizare publică.
Erau foarte importante simplitatea şi claritatea ţelului nostru – interzicerea totală a utilizării, producerii, transferului şi depozitării de
mine antipersonal. Apoi laşi lucrurile la latitudinea oamenilor din fiecare ţară, pentru ca aceştia să hotărască ceea ce vor face în
privinţa colaborării cu guvernele lor. Nu există vreun fel de directivă de sus, dar Jody a vizitat multe ţări. Dacă vine cineva din afară,
acest lucru sporeşte atenţia publicului şi a guvernului. S-a întâlnit cu ministul de externe, cu primul ministru, cu purtătorul de cuvânt al
parlamentului, cu ministrul apărării, cât şi cu gazda campaniei pe ţară şi cu ONG-urile. Ea le spunea „Acestea sunt lucrurile care se
întreprind la nivel internaţional şi în acest domeniu am dori să beneficiem de ajutorul dumneavoastră”.
Acest nou tip de diplomaţie (care implică ţări mai mici şi mai puţin influente şi ONG-uri) reprezintă modul de dezvoltare pe
viitor al DIU?
Deja se vede utilizarea acestuia în diverse direcţii (de exemplu, în campania pentru stoparea folosirii copiilor sub 18 ani în calitate de
soldaţi). Există mulţi factori din cadrul campaniei împotriva minelor de teren care nu pot fi transferaţi direct altor probleme, dar cu
siguranţă oamenii pot folosi unele din lecţiile pe care noi le-am învăţat, pentru a modela viitorul DIU.
În consecinţă, care sunt realizările acestui noi tip de diplomaţie?
Tratatul a fost deschis semnării în Ottawa, Canada, în decembrie 1997, şi 122 de state deja l-au semnat; de atunci numărul lor a crescut
la 139, ceea ce înseamnă că mai există 50 de state ce trebuie să adere la acest tratat internaţional. Printre cele 139 de ţări se numără
foarte mulţi foşti producători şi foşti utilizatori de mine antipersonal şi nu am putut găsi nicio dovadă a faptului că Statele Părţi
folosesc în continuare mine de teren.
Avem un termen limită foarte ambiţios de patru ani, în care statele trebuie să-şi distrugă stocurile de mine antipersonal. Se estimează
că aproximativ 250 milioane de mine antipersonal sunt depozitate în aproximativ 105 ţări. Aceasta înseamnă că sunt foarte multe mine
de distrus, multe din ele se află în ţări care nu au aderat la tratat (China are 110 milioane, Rusia are 60 – 70 milioane şi Statele Unite
au 12 milioane). Cu toate acestea, stocurile din acele state care au semant tratatul au început sa fie distruse.
Sursa: interviu personal, octombrie 2000
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Campania Internaţională pentru Interzicerea Minelor de
Teren (CIIMT)
ONG-uri fondatoare 1992
Handicap International
Human Rights Watch
Medico International
Doctori pentru Drepturile Omului
Federația Americană a Veteranilor din Vietnam

Comitetul de Conducere a fost lărgit pentru a include în
prezent
Campania afgană pentru interzicerea minelor de teren
Asociația pentru ajutorare
Campania cambogiană pentru interzicerea minelor de teren
Campania columbiană pentru interzicerea minelor de teren
Inițiativa germană pentru interzicerea minelor de teren
Handicap International
Human Rights Watch
Coaliția kenyană împotriva minelor de teren
Rețeaua supraviețuitorilor minelor de teren
Federația Mondială Luterană
Acțiune Împotriva Minelor Canada
Ajutorul popuar norvegian
Campania sud-africană pentru interzicerea minelor de teren
Sursa, Campania Internațională pentru Interzicerea Minelor de Teren

(membrii din 2001)
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Materialul resursă 5

Termen: septembrie 2000
Se înregistrează un succes timpuriu pentru Tratatul internaţional care interzice minele de teren
Tratatul internaţional privind interzicerea utilizării minelor de teren a înregistrat un succes considerabil în primul an şi jumătate, dar
încă există domenii cu probleme majore (...), stabileşte un raport publicat astăzi de o organizaţie care se opune utilizării minelor de
teren. (...)
Raportul a fost pregătit de Campania Internaţională pentru Interzicerea Minelor, care a câştigat Premiul Nobel pentru Pace în 1997
pentru activitatea sa. Raportul va fi prezentat săptămâna viitoare la întâlnirea de la Geneva a statelor care au ratificat tratatul privind
minele de teren.
Raportul, care conţine 1.121 pagini, consemnează suspendarea aproape în totalitate a comerţului cu astfel de arme şi menţionează că
nu s-au înregistrat transporturi de mine de teren în acest an sau anul trecut.
De la intrarea în vigoare a Tratatului la 1 martie anul trecut, au fost distruse 10 milioane de mine antipersonal aflate în depozite,
ajungând astfel la un total de 22 milioane, menţionează raportul. Se estimează de asemenea că peste 250 milioane de mine sunt încă
depozitate în 105 state. (...)
Calculele privind decesele sau vătămările au fost „făcute în grabă şi sunt incomplete”, stabileşte studiul, dar au fost înregistrate
diminuări considerabile în Afghanistan, Bosnia, Cambodgia şi Mozambic.
Cu toate acestea, au fost raportate noi victime ale minelor de teren în 71 de state, deşi mai mult de jumătate din aceste ţări nu se află
într-un conflict armat, menţionează raportul. (...)
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De la intrarea în vigoare a Tratatului, este posibil ca aceste arme să fi fost folosite în 20 de conflicte, de către 11 guverne şi 30 de
grupări rebele, se declară în raport.
- retipărit cu permisiunea Associated Press

Pagina de mass-media
Obiectiv: încurajarea cursanţilor să asocieze ceea ce învaţă despre DIU cu informaţiile din mass-media referitoare la situaţii de război.
1. Căutaţi o ştire care să aibă o anumită legătură cu DIU
2. Încercuiţi sau subliniaţi trei până la cinci cuvinte care se referă la DIU. (De exemplu: civili, mine de teren, refugiaţi, copii soldaţi ...)
3. Asociaţi fiecare cuvânt noţiunilor învăţate şi discutate în cadrul programului Explorarea dreptului umanitar.
4. În ce mod este periclitată demnitatea umană în situaţiile prezentate în acest articol?
 A cui demnitate este periclitată?
 Care sunt regulile care se aplică în această situaţie, dacă este cazul?
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Metode de evaluare
 Evaluarea continuă:
Explorarea dreptului umanitar pune la dispoziţia profesorilor posibilitatea de a
descoperi zilnic ce învaţă cursanţii lor şi ce idei preconcepute pot avea aceştia.
Indrumările pentru profesori active, cum ar fi discuţiile în clasă, lucrul în grupuri
mici, brainstormingul şi interpretarea de roluri, toate acestea asigură astfel de
oportunităţi.
Rezervaţi-vă cinci minute la finalul orei pentru a le cere cursanţilor să scrie o
frază sau două ca răspuns la întrebările: „Ce am învăţat astăzi?” şi „Care sunt
întrebările mele?”. Citiţi răspunsurile şi folosiţi-le pentru a consolida cunoştinţele
cursantului şi pentru a clarifica, pentru lecţia următoare, ideile preconcepute.

 Portofoliul activităţii cursantului:
Pe tot parcursul modulului, cursanţilor li se cere să intervieveze oameni, să ia
atitudine faţă de o anumită problemă şi să o ilustreze cu exemple, să ilustreze
concepte cu poezii, să interpreteze roluri, să creeze lucrări plastice sau să scrie
studii despre un anumit subiect.
Organizaţi şi păstraţi pentru fiecare cursant, un dosar sau portofoliu care să
includă lucrări scrise, schiţe de lucrări plastice, interviuri şi decupaje de ştiri, cu
care a contribuit la oră. Parcurgeţi periodic împreună cu fiecare elev/elevă
lucrările acestuia/acesteia pentru a verifica progresul înregistrat în înţelegerea
dreptului internaţional umanitar.
Afişaţi lucrările cursantului pe un perete.

 Întrebări de sfârşit de modul:
După încheierea Modulului 2, puteţi dedica ultima lecţie unei evaluări scrise a
ceea ce au învăţat cursanţii. Puteţi face acest lucru cu ajutorul unei întrebări
pentru realizarea unui eseu (20 – 30 minute) şi a două sau trei întrebări cu
răspunsuri scurte (10 minute fiecare).
1. Întrebările pentru eseu: Alegeţi o întrebare.
 Ce este DIU şi în ce scop a fost creat?
 Care este relaţia dintre DIU şi dreptul internaţional al drepturilor
omului? (Care sunt asemănările şi deosebirile dintre acestea?).
2. Întrebări cu răspunsuri scurte: Alegeţi două sarcini de lucru.
 Identificaţi trei moduri în care civilii sunt protejaţi de DIU.
 Daţi patru exemple de consecinţe ale folosirii copiilor în calitate de
soldaţi.
 Motivaţi de ce ar trebui interzise prin lege armele nediscriminatorii şi
oferiţi două exemple de astfel de arme.

158

Explorarea Dreptului Umanitar
Pentru profesori
Pagina 2 din 5
Alte întrebări pot apărea solicitând cursanţii să formuleze, în grupuri mici, întrebări şi
apoi să selecteze una din ele, care va constitui, pentru întreaga clasă, întrebarea pentru
realizarea unui eseu. Sau puteţi cere fiecărui cursant să propună o întrebare la care să
răspundă în cadrul testului. Cursantul va fi evaluat atât din punct de vedere al calităţii
întrebării cât şi al calităţii răspunsului. Puteţi alege, de asemenea, un citat dintr-un articol
din ziar, un citat suplimentar din unul dintre materiale sau dintr-o altă sursă. Cereţi
cursanţilor să indice ideea principală şi să justifice dacă sunt sau nu de acord cu aceasta.
Criterii de evaluare:
Reacţia eficientă a unui cursant este una care:
 Utilizează concepte, cum ar fi cel de martor, combatant, dilemă sau reacţie în lanţ
şi alţi termeni care intervin în materialele EDU
 Oferă exemple concrete pentru ilustra ideile
 Include exemple din surse diverse, cum ar fi ştirile din mass-media, interviuri,
discuţii în clasă şi literatură suplimentară
Tehnicile de mai sus sunt doar câteva sugestii pentru a vă ajuta să evaluaţi activitatea
cursantului în ceea ce priveşte materialele EDU. Aveţi libertatea de a le adapta în funcţie
de nevoi.
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2A. Limitarea distrugerilor
 Proiectul Avalon: Documente despre surse de drept, istorie şi diplomaţie
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/avalon.htm
Include documente de la Conferinţa Internaţională de Pace de la Haga din 1899 şi
din Procesul de la Nuremberg.
 Baza de date a tratatelor şi protocoalelor Comitetului Internaţional al Crucii Roşii
referitoare la DIU http://www.icrc.org/ihl
O colecţie a celor mai importante documente ale DIU, incluzând Convenţiile de la
Geneva, Codul Lieber şi lista statelor care au semnat aceste tratate şi protocoale.
Disponibilă în limbile engleză, franceză şi spaniolă.
 Instrumentele internaţionale privind drepturile omului (Naţiunile Unite)
http://www.unhchr.ch/html/intlist.htm
Include Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Declaraţia privind Protejarea
Femeilor şi Copiilor în Situaţii de Urgenţă şi Conflicte Armate şi convenţiile
referitoare la DIU, prizonieri de război şi refugiaţi. Disponibile în limbile engleză,
franceză şi spaniolă.
DIU la ştiri
Vă sugerăm să căutaţi aceste resurse folosind termenul „crime de război” mai degrabă
decât, sau în completarea termenilor „dreptul internaţional umanitar” şi „dreptul
umanitar”.
 Biblioteca Amnesty International – index tematic
http://web.amnesty.org/web/content.nsf/pagesbycountrytitle/gbrthemeshome
Secţiunea „Crime împotriva umanităţii” cuprinde actualizări ale ştirilor despre
DIU .
 Yahoo relatări complete
http://dailynews.yahoo.com/full_coverage/
Yahoo! cuprinde rapoarte de la Agenţia de ştiri Reuters şi alte linkuri la agenţii de
ştiri regionale şi naţionale
 Indexul Yahoo de ştiri şi mass-media pe ţări
http://dir.yahoo.com/News_and_Media/By_Region/Countries/

160

Explorarea Dreptului Umanitar
Pentru profesori
Pagina 4 din 5
 Indexul Yahoo de ştiri şi mass-media pe regiuni
http://dir.yahoo.com/News_and_Media/By_Region/Regions/
 Ziare online
http://www.newspapers.com/
Indici pentru fiecare ţară referitori la ziarele disponibile online.
2C. Copii soldaţi
 Baza de date a tratatelor şi protocoalelor Comitetului Internaţional al Crucii Roşii
referitoare la DIU
http://www.icrc.org/ihl
 Instrumentele internaţionale ale drepturilor omului (Naţiunile Unite)
http://www.unhchr.ch/html/intlist.htm
Două colecţii cuprinzătoare despre cele mai importante tratate şi protocoale
internaţionale referitoare la DIU şi drepturile omului, inclusiv cele care se referă
la copiii soldaţi. Disponibile în limbile engleză, franceză şi spaniolă.
 Coaliţia pentru Oprirea Folosirii Copiilor Soldaţi
http://www.child-soldiers.org/
 Biblioteca Amnesty International – index tematic
http://web.amnesty.org/web/content.nsf/pagesbycountrytitle/gbrthemeshome
Secţiunea Copii şi Tineri conţine ştiri actualizate despre copii soldaţi.
 Human Rights Watch: Child Soldiers
http://www.hrw.org/hrw/campaigns/crp/index.htm
O bună sursă de ştiri actualizate despre acest subiect.
 Centrul de documentare despre copiii soldaţi al organizaţiei Salvaţi Copiii Suedia
http://www.rb.se/childwardatabase/
Disponibil în limbile engleză şi suedeză
 Reprezentantul Special al Secretarului General pentru Copii şi Conflicte Armate:
Copiii Soldaţi (Naţiunile Unite)
http://www.un.org/special-rep/children-armed-conflict/soldiers.htm
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2D. Îndreptarea atenţiei asupra minelor de teren
 Comitetului Internaţional al Crucii Roşii
http://www.gva.icrc.org/eng/mines
 Campania Internaţională pentru Interzicerea Minelor de Teren
http://www.icbl.org/
Disponibil în limbile arabă, engleză, germană, italiană, japoneză, portugheză, rusă şi
spaniolă
 Ucigaşii nevăzuţi: Criza globală a minelor de teren (Departamentul de Stat al
SUA)
http://www.state.gov/www/global/arms/rpt_9809_demine_toc.html
 Landmine Monitor
http://www.icbl.org/lm/
Disponibil în limbile engleză, franceză şi spaniolă
 Serviciul Naţiunilor Unite pentru Acţiuni împotriva minelor
http://www.un.org/Depts/dpko/mine/index.html
 Campania pentru Interzicerea Minelor de Teren (Human Rights Watch)
http://www.hrw.org/campaigns/mines/1999/index.htm
O bună sursă de ştiri actualizate pe această temă.
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Modulul 3
Dreptul în
acţiune
(şase sesiuni)

Care sunte regulile
cel mai des încălcate
şi de ce?
Cu ce dileme se
confruntă
combatanţii?
Cine este responsabil
de respectarea
dreptului
internaţional
umanitar?

EXPLORĂRI:
3A. Identificarea încălcărilor dreptului internaţional
umanitar
(1 sesiune)
3B. Din perspectiva combatanţilor
(2 sesiuni)
3C. Cine este responsabil?
(1 sesiune)
Studiu de caz: My Lai – Ce a mers bine şi ce a mers
rău?
(2 sesiuni)
CONCEPTE:
Încălcare a DIU
Distincţia dintre civili, şi combatanţi
Reacţie în lanţ
În toate modulele:
Demnitate umană
Obstacole în calea comportamentului umanitar
Dilemă
Consecinţă
Perspectivă multiplă
ABILITĂŢILE EXERSATE:
Adoptarea unei perspective
Brainstorming (generarea de idei)
Lucrul în grup
Analiza dilemelor
Identificarea consecinţelor
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Explorarea 3A: Identificarea încălcărilor DIU
În Modulul 2, cursanţii au studiat regulile de bază ale dreptului internaţional umanitar
(DIU); au analizat necesitatea existenţei regulilor şi consecinţele pe care le au încălcările
acestora asupra victimelor. Modulul 3 continuă cu analiza cursanţilor asupra motivelor
pentru care oamenii încalcă regulile, utilizând relatări ale pesoanelor aflate în război.
Cursanţii folosesc conceptul de consecinţă cu reacţie în lanţ pentru a identifica modul în
care o încălcare atrage după sine o altă încălcare a regulilor DIU. În cele din urmă, grupul
generează idei şi evaluează metodele pentru limitarea încălcărilor DIU.
Obiective:
 Dezvoltarea capacităţii de a identifica unele încălcări ale DIU
 Recunoaşterea exemplelor în care o încălcare duce la alta – aplicarea conceptului
de consecinţe care duc la o „reacţie în lanţ”
Resurse:
 Voci din război – 2
 Fişă de lucru: Ce reguli sunt încălcate?
 Care sunt regulile de bază ale dreptului internaţional umanitar?
Timp:
O sesiune de 45 până la 60 minute
1. Ce regulă a fost încălcată şi de ce?
(cursanţii grupaţi în perechi) (20 minute)
Atribuiţi fiecărei perechi de cursanţi trei sau patru relatări din „Voci din război - 2”.
Cursanţii trebuie să aibă fişa de lucru „Care sunt regulile de bază ale dreptului
internaţional umanitar?”
Perechile pot folosi fişa de lucru pe măsură ce descriu încălcările pe care le constată, şi
trebuie să le atribuie pe fiecare, regulii sau regulilor care sunt încălcate.
[De exemplu, acţiunea descrisă în cadrul relatării 11 încalcă regulile 3.4, 3.11 şi 4.1.].
Cereţi cursanţilor să analizeze relatările pentru a descoperi motivele pe care le invocă
oamenii atunci când se încalcă o anumită regulă.
Analizaţi elementele comune ale motivelor invocate, prin gruparea pe categorii, a
motivelor asemănătoare.
[Potenţialele categorii de motive includ: pentru securitate, pentru avantaj militar,
deoarece şi inamicul a făcut acest lucru, pentru răzbunare, din disperare sau din alte
sentimente, din lipsa resurselor, deoarece nu cunoşteau legea.]

165

Explorarea Dreptului Umanitar

2. Modul în care o încălcare duce la o altă încălcare a DIU (15 minute)
Cereţi cursanţilor să găsească o relatare care arată o legătură între o încălcare şi o alta
care apare ca o consecinţă a primei încălcări a DIU.
[De exemplu, atunci când una dintre părţi instalează o armă pe acoperişul unui spital, în
consecinţă, cealaltă parte atacă spitalul; sau uciderea de către una dintre părţi a
prizonierilor duce la uciderea prizonierilor şi de către cealalată parte, din răzbunare;
tratamentul inuman aplicat unui prizonier de către cel care l-a luat prizonier poate duce
la uciderea prizonierului de către acesta sau poate reprezenta un exemplu pe care să-l
urmeze ceilalţi.]
După analiza câtorva exemple, acordaţi timp perechilor de cursanţi pentru a discuta
modul în care încălcările pe care le-au depistat au condus la alte încălcări ale DIU.
Cursanţii pot utiliza secţiunea inferioară a fişei de lucru pentru notiţe.
Cereţi perechilor să prezinte lanţurile de consecinţe ale încălcărilor DIU pentru a înţelege
modul în care o încălcare poate duce la altele. [A se vedea activitatea suplimentară
„Lanţuri de consecinţe”.]

În calitate de tânăr ofiţer, la absolvirea cursului de ofiţeri, mergeam pe stradă. Era o
sărbătoare. Eram cinci soldaţi care ne făceam rondul pentru a vedea dacă era totul în
regulă. Apoi, în câteva minute, am fost înconjuraţi de aproape patru sau cinci mii de
oameni care au început să arunce pietre.
Erau foarte furioşi fiindcă cineva fusese rănit într-o tabără de refugiaţi. Vieţile noastre
erau cu adevărat în pericol deoarece toată lumea era agitată şi eu a trebuit să mă
gândesc cum să-mi scot soldaţii de acolo. Aveam la mine doar arma şi muniţie adevărată
şi trebuia să-mi scot soldaţii de acolo, aşa că am tras, am tras la picioare, dar am tras de
zece, douăsprezece ori, pentru a scăpa şi aşa am reuşit.
- un ofiţer dintr-o zonă ocupată

3. Putem limita încălcările viitoare? (10 minute)
Cereţi grupului să aleagă un tip de încălcare pentru a o analiza în grup. Apoi, apelaţi la
metoda furtună de idei pentru a găsi modalităţi care să limiteze respectiva încălcare.
Atunci când a fost întocmită o listă, cereţi cursanţilor să îşi evalueze sugestiile.
 Care sunt consecinţele pe care le-ar avea fiecare sugestie? La rândul lor, la ce ar
duce fiecare dintre acele consecinţe?
 Credeţi că majoritatea statelor ar fi de acord cu aceste sugestii? De ce, sau de ce
nu? Cum ar fi monitorizată punerea lor în aplicare?

166

Explorarea Dreptului Umanitar

[De exemplu: emiterea ordinelor, instrucţie, aplicarea pedepselor, ...]
Încheiere
Rezumat: cursanţii au studiat unele încălcări obişnuite, unele din cauzele pentru care
acestea se produc, şi modul în care o încălcare poate duce la alta. Atunci când o încălcare
duce la alta, cea de-a doua încălcare este de obicei mai gravă decât prima – încălcările
degenerează.
Dezbateţi:
 Puteţi găsi exemple din mass-media referitoare la încălcări ce degenerează?
De ce soldaţii atacă civili chiar dacă ştiu că este un lucru rău? Probabil că li s-a spus
ceva sau li s-a promis ceva substanţial. Au fost stimulaţi să facă mai mult rău. Aşa că ei
nu se gândesc prea mult. Ceea ce nu înţeleg este ce s-a întâmplat cu mintea lor.
- victimă a încălcărilor DIU

IDEI PRINCIPALE
•

Regulile DIU sunt create în mod special pentru situaţii de conflict armat.

•

Încălcările provoacă adesea o reacţie în lanţ ce implică alte încălcări.

•

Oamenii găsesc nenumărate justificări pentru încălcările care au loc uneori.
Aceste justificări includ răzbunarea, luptele în zone rezidenţiale, presupunerea că
civilii ajută inamicul, ordinele ilegale din partea superiorilor etc.
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Activităţi suplimentare
Comunicare
Elaboraţi o lucrare comună referitoare la încălcarea DIU selectată de grup în etapa 3
(„Putem limita încălcările pe viitor?”) şi la modalităţile propuse de ei pentru limitarea pe
viitor a încălcărilor, sau creaţi desene care să ilustreze încălcarea, postere care să
promoveze propunerile. Contribuiţi cu aceste lucrări pe pagina Explorării Dreptului
Umanitar la adresa www.icrc.org.
Şirul de consecinţe
Selectaţi o încălcare a DIU şi elaboraţi un grafic al şirului de consecinţe la care poate
duce respectiva încălcare. Unele consecinţe pot duce la şiruri multiple de consecinţe.
Astfel, se dezvoltă o reţea de şiruri.

text sau
desen
text sau
desen

text sau
desen
text sau
desen

text sau
desen

text sau
desen
text sau
desen

text sau
desen
text sau
desen

Exemplu din „Voci din război – 2”:
Există multe situaţii în care soldaţii şi-au schimbat uniformele cu haine obişnuite ...
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nu se poate face
distincţie între
combatanţi şi civlili

civili nevinovaţi
sunt consideraţi
combatanţi

se creează suspiciuni
că pot exista şi alte
cazuri de degjhizare

personalul medical
şi umanitar devine
suspect că ar fi
combatant

copiii rămân
orfani

soldaţii se
deghizează în
haine civile
acţiunile
umanitare sunt
întrerupte sau
oprite

Dezbatere
Organizaţi o dezbatere pe tema următoare.
O reglementare corectă care este adesea încălcată este mai bună decât nimic.
Organizaţi două echipe de dezbatere şi una de judecători. Echipele trebuie să îşi analizeze
notiţele şi orice alte resurse utile. Fiecare echipă de dezbatere trebuie să planifice
următoarele:
 o prezentare de cinci minute
 idei pe care consideră că cealaltă echipă le va susţine împotriva prezentării lor
 reacţiile lor faţă de acele idei
Analiza poate să cuprindă: efectul încălcării frecvente a regulilor, exemple de reguli,
altele decât cele aparţinând DIU care sunt încălcate adesea deşi sunt apreciate, istoricul
acceptării regulilor de-a lungul timpului, valoarea unei reguli ca ideal, ce alternative
există în afară de regementările în funcţiune.
Pe durata timpului acordat, echipa de judecători trebuie să stabilească criteriile de
judecare a dezbaterii.
Începeţi dezbaterea (20 minute).
Încheiaţi dezbaterea cu evaluarea judecătorilor şi rezumatul.
Apoi discutaţi:
 în ce mod credeţi că se aplică această dezbatere dreptului internaţional umanitar?
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 există alte exemple de reguli care deşi sunt apreciate, sunt frecvent încălcate?
[Exemplele pot să povină din tradiţiile religioase cât şi din societatea civilă].
SAU
Dezbateţi din diferite perspective enunţul de mai jos care aparţine unui profesor din
Nigeria.
Din moment ce există o regulă care să interzică armatei să ucidă civili, ar trebui să
existe o regulă care să interzică civililor să ajute armata.
În pregătirea argumentării, luaţi în considerare:
 consecinţele poziţiei adoptate de dumneavoastră
 modul de definire a ceea ce reprezintă „ajutarea” soldaţilor
Legea ridică diguri împotriva viiturii. Viitura niciodată nu dispare. Aceasta exercită
presiune, ameninţă, pătrunde prin dig cu prima ocazie. Uneori distruge digul cu totul. Şi
iată legea noastră, încălcată şi ineficientă. Aceasta este soarta ei. Oricine crede că
singura lege dreaptă este legea respectată întotdeauna, trăieşte pe altă lume.
- D. De Bechillon
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Materialul resursă 1

Voci din război – 2
Oameni implicaţi în războaie recente descriu încălcările DIU pe care le-au trăit, la care au asistat sau de care au auzit
1. Există foarte multe exemple în care soldaţii şi-au schimbat uniformele cu haine obişnuite. Cum puteai să îţi dai seama cine era civil
cu adevărat? Aşa că dacă ataci un oraş, trebuie să ucizi tot ce mişcă.
- un soldat

2. Am ajuns să atacăm familii întregi. Ceea ce ne-a determinat să facem asta era faptul că şi ei făceau la fel cu oamenii noştri, ucigând
chiar şi copii de trei luni.
- un fost combatant

3. Dacă sunt informat că ceilalţi ucid oameni de-ai noştri luaţi prizonieri, pe oricine capturez din tabăra inamică va plăti pentru acest
lucru.
- ofiţer superior

4. Din moment ce civilii pregătesc hrană şi le-o aduc soldaţilor care luptă, înseamnă că participă la luptă. Fără hrana respectivă,
soldaţii nu ar avea forţa să se lupte cu noi. Aşa că ei sunt cu toţii soldaţi, fie că sunt în uniformă fie că nu. Civilii care pregătesc hrană
participă la luptă chiar dacă nu sunt înarmaţi. Astfel, soldaţii au dreptul să-i ucidă.
- ofiţer superior

5. Soldaţii au fost de părere că trebuie să ucidă un prizonier de război. Acesta ar fi reprezentat o povară deoarece trebuie să îl iei cu
tine oriunde mergi. Eşti responsabil pentru persoana respectivă, iar pentru a scăpa de această responsabilitate, o ucizi.
- un activist al unei organizaţii non-guvernamentale [ONG]

6. O altă problemă este lipsa planificării, deoarece ori de câte ori capturezi un prizonier nu ştii ce să faci cu el. În consecinţă, soldaţii
au ucis prizonierii. Noi duceam un război de gherilă.
- un fost deţinut
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7. Forţele federale nu au putut să cucerească satele; în consecinţă, au împiedicat toate ajutoarele umanitare să ajungă în sate. Era
strategia lor pentru a promova foametea şi inaniţia, iar acest lucru este greşit.
- un fost combatant

8. Pe timpul războiului, comandantul enunţa codul etic, cum ar fi: „Niciodată să nu distrugi recoltele oamenilor”. Ulterior situaţia s-a
schimbat. În luptă, strategia principală a devenit distrugerea economiei; soldaţilor li s-a ordonat că în măsura în care nu pot să
realizeze lucruri mari, atunci trebuie să atace bunurile oamenilor. Distrugerea totală, arderea în scrum era obiectivul luptei cu
inamicul.
- un fost combatant

9. Cred că forţele armate au atacat civili deoarece nu înţelegeau ce însemna acest lucru pentru civili. Soldaţii se plângeau tot timpul că
şi civilii reprezentau forţe de gherilă. Uneori soldaţii considerau că oamenii colaborează cu gherilele. Alteori, soldaţii credeau că
probabil o familie a dat hrană gherilelor sau li s-au alăturat, aşa că ucideau toată familia pe motiv de colaborare cu inamicul.
- o femeie cu un membru al familiei dat „dispărut”

10. Atacul asupra lăcaşurilor de cult este parte a războiului. Combatanţii cred că aceste locuri sunt locuri sfinte şi că oferă adăpost
inamicului. Vă spun, o biserică încetează să fie o biserică atunci când în ea se află soldaţi.
- un soldat

11. Uciderile aveau loc din răzbunare. Mai întâi, soldaţii au luat şi au ucis un membru rănit al gherilei care era transportat de Crucea
Roşie. De aceea, pentru a se răzbuna, luptătorii de gherilă au prins şi au ucis un soldat. Au făcut acest lucru pentru a împiedica Crucea
Roşie să transporte soldaţi răniţi ai ambelor părţi. Dacă una din părţi a facut-o, celalaltă a făcut la fel.
- un fost combatant

12. Armata nu trebuie să folosească civilii pe post de scut uman. Dar acest lucru s-a petrecut adesea în acest război. De exemplu, au
instalat mitraliera pe acoperişul bisericii sau pe acoperişul unei clădiri în care locuiau civili. Nimeni nu a respectat ceea ce ar fi trebuit
respectat. Deoarece eram sub ameninţare, am tras în acele clădiri.
- un fost deţinut

13. Au fost violate fete care acum au copii fără tată. Aceasta este o crimă ce nu-şi va găsi rezolvarea niciodată.
- locuitorul unui oraş
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14. Ni s-a ordonat ca atunci când ne deplasăm dintr-un loc în altul să otrăvim apa. Supravieţuirea celui mai puternic făcea parte din
război.Ţi se spune că aceşti oameni îţi sunt inamici, că te vor ucide dacă te capturează. Dar majoritatea oamenilor sunt prinşi la mijloc,
pot fi oameni nevinovaţi care se mută dintr-un loc în altul. Nu mai au speranţe, nu au hrană; este greşit să-i otrăvim.
- un fost combatant

15. Părerea mea este că prizonierii sunt hărţuiţi de oamenii cu conştiinţa încărcată. Atunci când cumnatul meu a fost prizonier de
război, prizonierii nu erau trataţi aşa cum trebuie. Se tem că prizonierii pot spune într-o bună zi ceea ce au făcut ei. Din acest motiv au
fost ucişi. Pur şi simplu pentru a ascunde ilegalităţile.
- o văduvă

16. Distrugerea lăcaşurilor de cult sau a siturilor istorice face parte din război. Deoarece în timpul războiului nu-ţi pasă de nimic; vrei
să distrugi tot ce-ţi iese în cale pentru a câştiga războiul.
- un fost profesor şi administrator al unei tabere de refugiaţi

17. Interzicerea accesului populaţiei civile la apă sau hrană este o strategie de război, este bună. Deoarece dacă nu le permiţi să aibă
hrană, dacă nu le permiţi să aibă apă – acest lucru îi va slăbi. Fără reguli, fără reguli, fără reguli!!!
- un combatant capturat

18. Imaginează-ţi că acolo este o mitralieră şi trebuie să preiei controlul asupra ei. Dar inamicul a urcat civili pe acoperiş pentru a te
împiedica să faci asta. Desigur că ataci un obiectiv militar. Civilii sunt ucişi.
- un jurnalist

19. Un motiv pentru care soldaţii ucid civili este acela că atunci când trupele suferă pierderi mari, ceea ce fac ei este să îi cheme pe
civili să sape morminte pentru soldaţii ucişi. După ce sapă mormintele, civilii sunt împuşcaţi doarece ai lor au provocat toate astea. E
un lucru care se face în momente de mânie. Soldaţii care fac acest lucru sunt cei mai puţin privilegiaţi, cei analfabeţi care nu sunt
educaţi în spiritul războiului.
- un ofiţer superior
Sursa: adaptare după studiul desfăşurat pentru campania CICR „Oameni despre război”
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Materialul resursă 2

Ce reguli au fost încălcate?
Descrieţi o acţiune greşită a cuiva
Exemplu: Nr. 1. Soldaţii s-au deghizat în civili; soldaţii au ucis tot ce mişca, deşi era vorba de civili.
Enunţul nr. ______

Reguli încălcate
1.4 şi 2

Enunţul nr. ______

Enunţul nr. ______

Scrieţi un lucru greşit făcut de cineva.

Reguli
încălcate

Nr. 1 – Soldaţii s-au deghizat în civili.
1.4

Indicaţi ce altă încălcare a urmat (sau ar fi
putut să urmeze).
Soldaţii itrebuie să rămână namici au atacat pe
oricine mişca. Cealaltă parte ar putea să se
răzbune prin bombardarea civililor.

Reguli încălcate
2, 1.1, 1.2

DACĂ ESTE NECESAR, UTILIZAŢI ŞI CEALALTĂ PARTE A PAGINII
(Atenţie, potrivit recomandării de mai sus, pagina următoare trebuie să rămână goală!)
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Material resursă ☼

Care sunt regulile de bază ale dreptului internaţional
umanitar?
1. Atacurile trebuie să fie limitate la combatanţi şi ţinte militare
1.15 Civilii nu pot fi atacaţi.
1.16 Obiectele civile (locuinţe, spitale, şcoli, clădiri religioase lăcaşe de cult,
monumente culturale sau istorice etc.) nu pot fi atacate.
1.17 Este interzisă utilizarea civililor pentru a proteja ţinte militare.
1.18 Este interzis combatanţilor să se deghizeze în civili.
1.19 Este interzisă înfometarea civililor ca metodă de luptă.
1.20 Este interzisă atacarea obiectelor care sunt indispensabile supravieţuirii populaţiei
civile (depozite de alimente, zone agricole, instalaţii de apă potabilă etc.).
1.21 Este interzisă atacarea barajelor, a digurilor sau a centralelor nucleare dacă un
astfel de atac poate produce pierderi importante în rândul populaţiei civile.
2. Atacurile sau armele care lovesc în mod nediscriminatoriu obiectele şi persoanele
civile şi militare şi care provoacă suferinţă sau vătămări excesive sunt interzise.
2.1 Sunt interzise arme specifice – armele chimice sau biologice, arme cu laser care
provoacă orbirea, arme care vatămă corpul cu ajutorul fragmentelor care nu pot fi
depistate cu raze X, otravă, mine terestre antipersonal etc.
2.2 Este interzis ordinul sau ameninţarea că nu vor mai exista supravieţuitori.
3. Civilii, combatanţii răniţi şi prizonierii trebuie cruţaţi, protejaţi şi trataţi în mod
uman.
3.1 Nicio persoană nu va fi supusă torturii fizice sau psihice, pedepselor corporale sau
tratamentului abuziv sau degradant.
3.2 Este interzisă violenţa sexuală.
3.3 Părţile participante la conflict trebuie să caute şi să îngrijească inamicii răniţi sau
bolnavi care se află în puterea lor.
3.4 Este interzisă uciderea sau rănirea inamicilor care se predau sau care sunt scoşi din luptă.
3.5 Prizonierii au dreptul la respect şi trebuie trataţi în mod uman.
3.6 Este interzisă luarea de ostateci.
3.7 Este interzisă strămutarea forţată a populaţiei civile. Este interzisă şi ceea ce se
numeşte „purificare etnică”.
3.8 Persoanele care se află sub puterea inamicului au dreptul de a primi şi trimite ştiri
familiilor lor şi de a beneficia de ajutor umanitar (hrană, asistenţă medicală, sprijin
psihologic etc.).
3.9 Grupurile vulnerabile, cum ar fi femeile însărcinate şi mamele care alăptează, copiii
singuri, bătrânii etc., trebuie să fie protejate în mod special.
3.10 DIU interzice recrutarea şi participarea la ostilităţi a copiilor sub vârsta de 15 ani.
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3.11 Toate persoanele au dreptul la un proces echitabil (tribunal imparţial, procedura
obişnuită etc.). Sunt interzise pedepsele colective.
4. Personalul medical militar şi civil şi facilităţile medicale militare şi civile (spitale,
clinici, ambulanţe etc.) trebuie respectate şi protejate şi trebuie să li se asigure tot
ajutorul disponibil pentru îndeplinirea îndatoririlor specifice.
4.1 Emblema Crucii Roşii, a Semilunii Roşii sau a Cristalului (Rombului) Roşu semnifică
protecţia personalului şi a facilităţilor medicale. Sunt interzise atacurile asupra
persoanelor sau obiectelor care poartă această emblemă. Se interzice de asemenea
utilizarea în mod fals a emblemei.
4.2 Unităţile şi transporturile medicale nu vor fi folosite pentru comiterea actelor care să
dăuneze inamicului.
4.3 La tratarea răniţilor şi bolnavilor, nu se vor acorda priorităţi decât pe baza motivelor
medicale.
Definiţii
Daune colaterale: daunele sau pierderile cauzate în mod accidental în timpul unui atac,
în pofida măsurilor de precauţie menite să împiedice, sau în orice caz să reducă la
minimum, pierderile de vieţi omeneşti în rândul civililor, vătămarea acestora sau
distrugerea obiectelor civile.
Scos din luptă (hors de combat): are în vedere combatanţii care au fost capturaţi, răniţi,
sunt bolnavi sau au naufragiat şi astfel nu se mai află în situaţia de a lupta.
Civil: orice persoană care nu este combatant (în cazul existenţei unor incertitudini,
persoana respectivă trebuie prezumantă a fi civilă.).
Dacă şi doar pentru perioada de timp în care civilii iau parte în mod direct la ostilităţi,
aceştia devin combatanţi şi îşi pierd dreptul de a fi protejaţi.
Obiecte civile: orice obiecte care nu sunt ţinte militare.
Dacă şi doar pentru perioada de timp în care obiectele civile sunt folosite pentru a sprijini
acţiunile militare, acestea devin ţinte militare şi îşi pierd dreptul de a fi protejate.
Combatant: persoana care ia parte în mod direct la ostilităţi sau un membru al forţelor
armate.
Ţinte militare: combatanţi şi obiective care, prin natura, amplasarea, scopul şi utilizarea
lor aduc o contribuţie efectivă la acţiunile militare şi a căror distrugere oferă un avantaj
militar evident.
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Explorarea 3B: Din perspectiva combatanţilor
În cadrul Explorării 3A, cursanţii au identificat o o gamă largă de încălcări şi au pus în
discuţie motivele pentru care oamenii încalcă uneori dreptul internaţional umanitar
(DIU). Acum ei se vor confrunta cu probleme bazate pe situaţii reale pe care soldaţii leau întâmpinat în războiul modern. Soldaţii care se confruntă zilnic cu situaţii de război
trebuie să ia adesea hotărâri care implică un antagonism între regulile războiului şi
propria lor siguranţă sau siguranţa soldaţilor pentru care sunt responsabili.
Multe dintre dileme apar atunci când distincţia dintre combatanţi şi civili este neclară.
Uneori această deosebire este afectată în mod intenţionat de către combatanţii care caută
să obţină siguranţă sau un avantaj; alte ori neclaritatea apare ca urmare a naturii
războiului modern. În timp ce explorarea prezintă o serie de dileme, intenţionează de
asemenea să sublinieze modul în care dilemele sunt generate adesea de neclaritatea
distincţiei dintre combatanţi şi civili, şi importanţa păstrării acestei distincții pentru a
asigura eficienţa DIU.

Obiective:
 Recunoaşterea dilemelor care apar câteodată ca urmare a încercării de a respecta
DIU în contextul situaţiilor de luptă
 Recunoaşterea problemelor cu care se confruntă aplicarea DIU atunci când
distincţia dintre combatanţi şi civili este neclară
Resurse:
 Scenarii de dileme:
o Ce trebuie să fac acum?
o Trebuie să opresc acest lucru?
o 700 de prizonieri şi resurse puţine
o Dar dacă ea spune adevărul?*
o Ce trebuie să facem cu jeepul?*
o Deschid focul asupra satului?*
 Fişa de lucru a dilemei
 Care sunt regulile de bază ale dreptului internaţional umanitar?
Pentru profesori:
 Epiloguri pentru unele dileme
Pregătire:
Alegeţi două sau mai multe dileme (în funcţie de cât de multe planificaţi să folosiţi în
timpul cursurilor). Asiguraţi-vă că aţi inclus una sau mai multe dileme marcate cu * şi
care tratează ambiguităţile distincţiei dintre civili şi combatanţi.
Ghidul metodologic – analizaţi materialul referitor la consecinţe din Indrumări pentru
profesori 4 „Utilizarea dilemelor”.
Timp:
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Două sesiuni de 45 până la 60 minute
1. Analiza dilemelelor cu care se confruntă combatanţii (grupuri restrânse) (20 – 25
minute)
Daţi fiecărui grup, câte un text care conţine o dilemă. În timpul dezbaterilor asupra
acţiunii ce trebuie întreprinsă, aceştia trebuie să ia în considerare:
 Diversitatea acţiunilor posibile
 Consecinţele posibile ale fiecărei acţiuni
 Scopuri umanitare şi ceea ce presupune DIU
 Multitudinea de oameni implicaţi şi punctele lor de vedere
 Modul în care sentimentele şi atitudinile pot influenţa consecinţele
 Condiţii care afectează alegerile indivizilor (cum ar fi limite de timp, pericolul
reprezentat de împrejurimi şi nivelurile relative de autoritate sau de influenţă ale
celorlalţi oameni implicaţi)
După 10 – 15 minute, cereţi grupurilor să aleagă acţiunea ce trebuie întreprinsă. Cereţi-le
să scrie varianta aleasă şi motivele care stau la baza alegerii făcute.
2. Prezentarea deciziilor adoptate (20 – 30 minute)
Rapoartele grupurilor trebuie să:
 să sublinieze situaţia de dilemă cu care s-au confruntat în încercarea de a aplica
DIU
 să se refere la orice regulă de DIU care se aplică situaţiei
 să indice acţiunea pe care s-au hotărât să o întreprindă
 să prezinte motivele care justifică alegerea făcută
NOTĂ: „Epiloguri pentru unele dileme” de la finalul acestei explorări prezintă faptele
care s-au petrecut în două dintre aceste situaţii şi pot fi citite cursanţilor după încheierea
rapoartelor referitoare la dilemele respective.

Articolul 48
In scopul asigurării protecţiei şi a respectului faţă de populaţia şi obiectele civile,
părţile aflate în conflict se angajează să facă în permanenţă distincţia între populaţia
civilă şi combatanţi şi între obiectele civile şi obiectivele militare şi să-şi direcţioneze în
consecinţă atacurile numai împotriva obiectivelor militare.
-

Protocolul I adiţional la Convenţiile de la Geneva, 1977

3. Distincţia între civili şi combatanţi (10 minute)
Prezentaţi Articolul 48 al Protocolului I adiţional la Convenţiile de la Geneva (din
chenarul de mai sus).
Ajutaţi cursanţii să înţeleagă acest enunţ juridic cerându-le să ofere exemple referitoare
la:
 Persoanele care ar fi considerate civili în cadrul unui conflict armat
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 Ce ar reprezenta un obiect bun civil şi un obiectiv militar
Utilizaţi exemple cum sunt cele de mai jos pentru a ilustra modul în care cazurile-limită
adâncesc dilemele cu care se confruntă soldaţii în aplicarea DIU.
 O femeie care oferă hrană şi adăpost soldaţilor
 O oţelărie
 O universitate unde unii studenţi sunt instruiţi pentru serviciul militar
Articolul 50
În cazul în care există dubii cu privire la calitatea de civil a unei persoane, acea
persoană va fi prezumată civil.
-

Protocolul I adiţional la Convenţiile de la Geneva, 1977

Încheiere (10 minute)
 Care sunt consecinţele imposibilităţii de a ştii cine este şi cine nu este civil?
Ce alte consecinţe poate determina o astfel de situaţie?
 Ce alţi factori îngreunează comportamentul umanitar în timpul conflictelor
armate?
 Care sunt motivele pentru care civilii sunt trataţi asemeni combatanţilor inamici?
[De exemplu, ajutorul oferit inamicului, soldaţii nu-şi pot da seama cine este
combatant şi cine nu, localizarea într-o zonă unde sunt soldaţi inamici]
 Cum pot influenţa combatanţii modul în care propria populaţie civilă este tratată
în cadrul unui conflict armat?
Atrageţi atenţia asupra responsabilităţii ambelor părţi aflate în conflict:
 Civilii nu trebuie consideraţi ţinte.
 Civilii nu trebuie puşi în primejdie de către combatanţii care se deghizează în
civili.
 Prizonierii şi răniţii trebuie îngrijiţi.
Am învăţat să nu avem încredere în nimeni, nici măcar în copii. Toate cutiile de bere
sau de suc trebuiau strivite – dacă le lăsam întregi, gherilele le cumpărau de la copiii
localnicilor şi le foloseau pe post de carcase pentru grenade de mână. Am supravieţuit
fiind suspicioşi.
- amintirile unui soldat

Într-o zi oamenii aleargă către tine şi te îmbrăţişează, iar în ziua următoare un copil
aruncă în tine cu grenade. Ce concluzii trebuie să tragi din asta? Ce trebuie să simţi?
Nu ştiu.
- amintirile unui soldat

IDEI PRINCIPALE
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•

Respectarea regulilor DIU în situaţii de conflict armat dă naştere unor dileme.

•

Multe dintre acestea sunt determinate de dificultatea de a distinge între combatanţi
şi civili.

•

Uneori oamenii îngreunează în mod intenţionat posibilitatea de a face distincţie,
alteori, atunci când luptele se desfăşoară în zone rezidenţiale, distincţia este
neclară.

•

În cazul în care există dubii dacă o persoană este civil, acea persoană va fi
prezumată a fi civil.
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Activităţi suplimentare
Istoricul implicării civililor în război
În legătură cu studierea Istoriei, analizaţi modul în care civilii au fost priviţi ca oameni
care sunt implicaţi în război. Cum au fost afectaţi civilii de războiul de gherilă? Care a
fost modul în care schimbările strategiei de luptă şi progresul tehnologic au afectat
statutul lor de civili şi distincţia între civili şi combatanţi?
Interpretarea de roluri
Pregătiţi o versiune dramatizată a uneia dintre dileme. În plus faţă de rolul de factor de
decizie, rolurile le includ şi pe cele menţionate în „Alte puncte de vedere de luat în
considerare” cât şi oricare altele la care vă puteţi gândi. De exemplu, într-o dilemă ce
implică un grup de soldaţi, cursanţii pot interpreta atât rolurile unor soldaţi cât şi ale unor
ofiţeri, cărora factorul de decizie trebuie să le raporteze.
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Pentru profesori

Epiloguri pentru unele dileme
Epilog pentru dilema „Ce trebuie să fac acum?”
Acest locotenent s-a hotărât să cheme elicopterul medical al armatei sale şi să aştepte ca
acesta să vină să evacueze soldatul inamic la o unitate medicală. Ulterior, a scris despre
decizia sa.
Am lăsat emoţiile să-mi domine raţionamentul. Ştiam că dacă utilizam în mod
normal tacticile pentru unităţi mici, am fi atacat ambarcaţiunile, le-am fi verificat
rapid pentru a depista echipament sau informaţii utile şi apoi am fi plecat naibii
de acolo. În schimb, eu o făceam pe Florence Nightingale şi riscam vieţile
oamenilor mei.
Dar exact când elicopterul se apropia, prizonierul rănit a murit.
Murise! Am simţit o lovitură în piept. (...) Mă gândeam cu febrilitate (...) „Nu
poţi să mori acum, nu după ce am stat şi te-am aşteptat! Nu e cinstit!” (...) L-am
lăsat acolo să-l găsească tovarăşii săi sau vulturii, oricare ar da de el mai întâi.
Era beznă şi nu am avut timp să-l îngropăm.
Epiloguri pentru dilema „Dar dacă ea spune adevărul?”
Acestea sunt cuvintele locotenentului relatând ce făcuse.
Mă luase tremuratul când mă gândeam la ce făcusem. (...) M-a cuprins brusc
sentimentul de vinovăție. M-am gândit că am luat-o razna şi voiam să ies din
această situaţie cât mai repede posibil. Nu voiam să mă uit la prizonieri, nu
voiam să mă gândesc la ei, voiam să dispară din faţa ochilor mei. În câteva
secunde am trecut de la convingerea deplină că erau toţi vinovaţi, la un mic licăr
de îndoială, şi apoi la certitudinea că erau toţi nevinovaţi. (...) Nu ştiam ce să fac
sau cum să mă port. Eram dezorientat şi mi se făcuse foarte frică. Singurul mod
de a mă salva era să scap de problemă, aşa că am hotărât să eliberez prizonierii.
Două săptămâni mai târziu, una dintre patrule a căzut într-o ambuscadă. Unul dintre
oamenii lui a fost ucis şi doi au fost răniţi. Cei doi luptători de gherilă care i-au prins în
ambuscadă au fost şi ei ucişi. Locotenentul îşi aminteşte cum s-a simţit când unul din
oamenii săi s-a întors şi i-a spus că printre luptătorii de gherilă era „sora pescarului”; încă
mai avea arma în mână şi încărcătorul era aproape gol.
Privirea din ochii lui reprezenta o acuzaţie clară că eu am eliberat un ucigaş pe
urmele lui deoarece mi-a păsat mai mult de nişte reguli distante şi de ocrotirea
femeilor prizoniere decât de siguranţa propriilor mei prieteni şi colegi. Ştiam că
[ei] gândeau că am dat dovadă de o ignoranţă totală în ce priveşte siguranţa
noastră prin eliberarea celor trei prizonieri.
Dar atunci mi-a încolţit un gând care încă îmi mai bântuie visele: Ne era inamic
dinainte de a o lua prizonieră sau a devenit numai după aceea?
Sursa: Adaptare după David Donovan, Regele luptărtor Oncea: Amintirle unui
Ofițer în Vietnam, McGRaw-Hill, New York, 1985.
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Materialul resursă 1

Ce trebuie să fac acum?
Un locotenent conduce o mică trupă care a primit ordin să captureze oamenii şi materialele dintr-un convoi inamic distrus format din
patru mici ambarcaţiuni. Grupul său se apropie de locaţie şi descoperă câteva bărci distruse. Intră într-un schimb de focuri şi începe să
tragă pe măsură ce înaintează. Deodată, câţiva oameni ies din ascunzătoare de-a lungul malului şi se apropie cu mâinile sus. El strânge
acest grup de prizonieri, dar nu ştie unde sunt celelalte două ambarcaţiuni ale inamicului.
Unul din membrii grupului scoate un soldat inamic dintr-un canal. O bucată de şrapnel îi făcuse o rană deschisă de-a lungul
abdomenului. Zace la pământ cu ochii închişi, scoţând nişte gemete uşoare. Intestinele îi ies afară. Îngenunchind lângă acesta,
locotenentul se gândeşte, „O, Doamne! Ce trebuie să fac acum?”
Putea să cheme prin radio unul dintre elicopterele medicale să vină să ia rănitul, dar cât de sigur este pentru trupa sa să rămână în
zonă? Luptătorii inamici au părăsit zona sau stau ascunşi printre copaci aşteptând să iasă la luptă cu prima ocazie? Soldatul inamic
este rănit prea grav ca să poată fi transportat de grup la bază.
Nu aveam cum să las un om rănit să moară pe câmp, dar dacă aşteptam elicopterul de evacuare puteau să apară probleme. Nu ştiam
câţi oameni erau în ambarcaţiunea care scăpase. Strânsesem şapte prizonieri. Dacă alţii scăpaseră, poate că se ascundeau în pădure,
înarmaţi până-n dinţi. Dacă se întorceau să-şi salveze prietenii, ne-am fi găsit într-o situaţie vulnerabilă. Noi eram aproximativ
cincisprezece şi aveam şapte prizonieri de păzit. Se lăsa şi seara. Aveam numai arme individuale şi muniţia de bază. Nu aveam raţii
de hrană şi nici sprijin aerian la care să apelăm în caz de urgenţă.
Puneţi-vă în situaţia locotenentului, şi
hotărâţi ce trebuie să faceţi.
Alte puncte de vedere ce trebuie luate în considerare:
 Unul dintre soldaţii din grup
 Inamicul rănit
 Ofiţerul superior al locotenentului
 Pilotul de elicopter
 Soldatul inamic ce stă ascuns
Sursa: Adaptare după David Donovan, Regele luptărtor Oncea: Amintirle unui
Ofițer în Vietnam, McGRaw-Hill, New York, 1985.
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Materialul resursă 1

Trebuie să opresc acest lucru?
Luptătorul de gherilă aproape că-l ucisese. Locotenentul stătea în apă până la brâu când a simţit o lovitură puternică care l-a dărâmat
de pe picioare. Un soldat inamic a ieşit din apa plină de stuf şi l-a atacat, lovind cu cuţitul. În acel moment, a văzut două lucruri:
sălbăticia din ochii omului şi cuţitul din mâna acestuia.
După o luptă disperată în apă, locotenentul a reuşit să prindă braţul bărbatului şi să-l ţină până când l-au salvat oamenii lui şi l-au luat
prizonier pe luptătorul de gherilă. Tânărul ofiţer s-a prăbuşit pe mal.
Realizează cum soldaţii săi se înghesuie în jurul luptătorului de gherilă luat prizonier. Aceştia interoghează prizonierul şi îl ameninţă
cu un cuţit de luptă. În calitate de ofiţer comandant, locotenentul merge să vadă ce se întâmplă. Până când ajunge acolo, bărbatul luat
prizonier a fost tăiat de-a lungul pieptului. Un sergent încearcă să-l oprească pe soldatul furios care l-a interogat, strigând:
Nu putem să-l luăm prizonier dacă-l despici cu cuţitul. Aşa că nu-l mai tăia. Putem să spunem că s-a zgâriat când l-am scos din
barcă, dar calmează-te şi nu-l mai tăia!
Nemulţumit, soldatul este de acord să se oprească, dar pentru că prizonierul refuză în continuare să divulge informaţiile, acesta scoate
iarăşi cuţitul şi îl apasă furios pe cealaltă parte a pieptului prizonierului.
Puneţi-vă în situaţia locotenentului,şi
hotărâţi ce trebuie să faceţi.
Alte puncte de vedere ce trebuie luate în considerare:
 prizonierul
 soldatul care a luat interogatoriul
 sergentul
 ceilalţi soldaţi din plutonul locotenentului
 superiorii militari de la cartierul general
Sursa: Adaptare după David Donovan, Regele luptărtor Oncea: Amintirle unui
Ofițer în Vietnam, McGRaw-Hill, New York, 1985.
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700 de prizonieri şi resurse puţine
O bătălie încununată cu succes se încheiase în cele din urmă în deşert, departe de orice oraş sau de bază.
Un soldat învingător îşi aminteşte.
Foamea ne-a scos din transă. Acum aveam şapte sute de prizonieri pe lângă cei cinci sute de oameni ai noştri. Nu aveam niciun ban
(e drept, nu aveam nici vreo piaţă); ultima masă fusese cu două zile în urmă. Cămilele noastre de povară reprezentau carne suficientă
pentru şase săptămâni, dar era o masă săracă şi foarte costisitoare, un lux care ne-ar fi afectat pe viitor capacitatea de a ne deplasa.
Ce ar trebui să facă?
Alte puncte de vedere ce trebuie luate în considerare:
 alţi soldaţi învingători
 prizonierii
 un ofiţer din tabăra învingătoare
Sursa: T. E. Lawrence, Revoltă în deșert, Compania George H. Doran, New York, 1927.
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Dar dacă ea spune adevărul?
La încetarea focului, am înconjurat buncărul. Înăuntru mai era cineva. Am strigat la ei să se predea. O femeie şi un bărbat au ieşit cu
mâinile ridicate. În interiorul buncărului am găsit doi luptători morţi, alături de arme şi documente. Eram siguri că bărbatul şi femeia
era combatanţi inamici. Cei din buncărul lor deschiseseră focul asupra noastră şi uciseseră doi dintre soldaţii noştri iar acum aceştia
doi fuseseră capturaţi, armele lor fiind încă fierbinţi! Soldaţii mei au fost de părere că trebuie să-i ucidem ca răzbunare. În calitate de
ofiţer comandant, mi-a fost greu să-i calmez pe ai noştri pentru a ajunge cu prizonierii în siguranţă înapoi la bază.
Mai târziu, a trebuit să-l împiedic pe sergentul meu să continue să abuzeze de prizonieri pe durata interogatoriilor. „Nu ştii nimic
despre regulile războiului?” am strigat la el. M-a privit duşmănos şi mi-a răspuns: „încercam doar să scot adevărul de la ea, dar ei
continuă să mintă şi nu ne dau nicio informaţie de care să avem nevoie”.
Ştiam că are dreptate. Aveam nevoie de informaţii de la ei, iar dacă ar fi fost trimişi în tabăra de prizonieri pierdeam această ocazie.
Trebuia sa obţinem informaţiile. Reţinerile pe care le aveam dispăruseră. L-am scos pe bărbat şi l-am dus în spatele clădirii. A
continuat să nege. Am urlat la el: „Vorbeşti sau mori”. Am tras un foc în direcţia copacilor şi apoi l-am ascuns. Apoi am scos femeia
afară, i-am pus arma la frunte şi i-am spus:
Prietenul tău a minţit; aşa că l-am ucis. Dacă nu spui adevărul, te voi ucide şi pe tine.
Unde sunt restul de luptători de gherilă cu care sunteţi prieteni? Unde îşi ţin armele?
Ea a pretins că pescuiau şi că au intrat în buncăr pentru a scăpa de gloanţele mitralierei. Îi curgeau lacrimi şi m-a privit direct în ochi,
jurându-mi că este nevinovată.
Am prins femeia şi pe prietenul ei asupra faptului. Le era scris „vinovat” pe frunte – trebuiau să fie vinovaţi! Dar brusc n-am mai fost
aşa de sigur.
Puneţi-vă în situaţia locotenentului, şi
hotărâţi ce trebuie să faceţi.
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Alte puncte de vedere ce trebuie luate în considerare:








unul dintre prizonieri
sergentul care îi interoghează
alţi soldaţi care asistă
un soldat al cărui prieten a fost ucis de combatanţi deghizaţi în civili
un fotograf al armatei
superiorii militari ai locotenentului de la cartierul general
liderii militari ai inamicului
Sursa: Adaptare după David Donovan, Regele luptărtor Oncea: Amintirle unui
Ofițer în Vietnam, McGRaw-Hill, New York, 1985.
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Ce trebuie să facem cu jeep-ul?
Eram opt luptători pentru libertate înghesuiţi în micul jeep Toyota, alături de armele pe care le-am trecut peste graniţă. Când ne-am
apropiat de un sat, un copil de 12 ani a venit în fugă să ne întâmpine. Ne-a spus că toată dimineaţa au zburat avioane şi au bombardat
zonele din apropiere.
Am parcat jeep-ul sub nişte copaci astfel încât să fie greu de văzut din aer. Am zărit patru avioane inamice zburând pe deasupra
noastră şi bombardând satul din apropiere. „Acolo este casa mea”, a spus comandantul nostru. „Forţele inamice vor să închidă
graniţele şi să radă tot de pe suprafaţa pământului pentru a se asigura că nu se opune nimeni. Unii săteni au fugit în munţi, dar mulţi au
rămas acolo în casele lor”.
Avioanele de vânătoare au descris un cerc şi s-au apropiat de sol. De data aceasta bombele au explodat cam la 450 de metri de noi.
Doi bărbaţi au ieşit din sat şi au venit strigând la noi.
Trebuie să plecaţi. Copiii noştri sunt aici. Dacă piloţii văd jeep-ul vostru, ne vor bombarda. Vor şti că sunteţi aici deoarece
numai luptătorii din rezistenţă au jeep-uri.
Unul dintre luptătorii noştri a răspuns cu blândeţe.
Trebuie să scoateţi copiii de aici; duceţi-i pe câmp. Nu putem să deplasăm jeep-ul acum; dacă facem asta ne vor vedea piloţii.
Am parcat jeep-ul sub nişte copaci pentru a-l ascunde. Noi luptăm ca să vă ajutăm – pentru apărarea voastră, pentru
libertatea voastră.
Dacă ne forţaţi să plecăm acum şi suntem ucişi, veţi ajuta inamicul. Datoria voastră este să săpaţi beciuri sau adăposturi antiaeriene pentru a vă proteja copiii şi femeile.
Puneţi-vă în situaţia luptătorilor din rezistenţă, şi
hotărâţi ce trebuie să faceţi.
Alte puncte de vedere ce trebuie luate în considerare:
 liderul satului
 alt sătean (un tânăr, un copil, un părinte)
 comandantul luptătorilor de rezistenţă
Sursa: adaptare după Jan Goodwin, Prins în bataia puștii, E.P. Dutton, New York, 1987.
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Deschid focul asupra satului?
În zorii zilei, coloana noastră de tancuri şi transportoare de trupe îşi croia drum prin suburbiile aglomerate ale oraşului. Aveam în
partea stângă gardul de sârmă al unei baze aeriene şi în dreapta un cătun îngust. Prietenul meu s-a adăpostit în turela tancului spunând
„Nu-mi place cum arată treaba asta”. Operatorul nostru radio s-a întors căre mine şi a spus că tocmai a auzit rapoartele referitoare la
numeroase forţe de gherilă ce se ascundeau în zonă.
De unde stăteam eu, în calitate de tunar al tancului, aveam o imagine destul de bună. Am văzut îndeajuns de clar prin praful şi vremea
înnorată de dimineaţă nişte siluete ce se aruncau pe poziţii printr-un şir de case situat de aceeaşi parte cu plutonul de transportoare
aflate înaintea noastră pe drum. Am putut să văd de asemenea şi faptul că erau în mod clar înarmaţi.
Cineva a strigat să deschidem focul.
Puneţi-vă în situaţia tunarului de tanc, şi
hotărâţi ce trebuie să faceţi.
Alte puncte de vedere ce trebuie luate în considerare:





soldaţii inamici din sat
sătenii
camarazii de arme ai tunarului
ofiţerii superiori ai acestuia
Sursa: adaptare după Dwight W. Birdwell, O sută de mile de drumuri rele, 1967-68, Presidio, San Francisco, 1985.
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Fişă de lucru pentru analiza dilemei
Problemă:
Acţiune:
Pro:

Contra:

Acţiune:
Pro:

Contra:

Acţiune:
Pro:

Contra:

Decizii şi motive pentru această alegere:
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Care sunt regulile de bază ale dreptului internaţional
umanitar?
1. Atacurile trebuie să fie limitate la combatanţi şi ţinte militare
1.22 Civilii nu pot fi atacaţi.
1.23 Obiectele civile (locuinţe, spitale, şcoli, lăcaşe de cult, monumente culturale sau
istorice etc.) nu pot fi atacate.
1.24 Este interzisă utilizarea civililor pentru a proteja ţinte militare.
1.25 Este interzis combatanţilor să se deghizeze în civili.
1.26 Este interzisă înfometarea civililor ca metodă de luptă.
1.27 Este interzisă atacarea obiectelor care sunt indispensabile supravieţuirii populaţiei
civile (depozite de alimente, zone agricole, instalaţii de apă potabilă etc.).
1.28 Este interzisă atacarea barajelor, a digurilor sau a centralelor nucleare dacă un
astfel de atac poate produce pierderi importante în rândul populaţiei civile.
2. Atacurile sau armele care lovesc în mod nediscriminatoriu obiectele şi persoanele
civile şi militare şi care provoacă suferinţă sau vătămări excesive sunt interzise.
2.1 Sunt interzise arme specifice – armele chimice sau biologice, arme cu laser care
provoacă orbirea, arme care vatămă corpul cu ajutorul fragmentelor care nu pot fi
depistate cu raze X, otravă, mine terestre antipersonal etc.
2.2 Este interzis ordinul sau ameninţarea că nu vor mai exista supravieţuitori.
3. Civilii, combatanţii răniţi şi prizonierii trebuie cruţaţi, protejaţi şi trataţi în mod
uman.
3.1 Nicio persoană nu va fi supusă torturii fizice sau psihice, pedepselor corporale sau
tratamentului abuziv sau degradant.
3.2 Este interzisă violenţa sexuală.
3.3 Părţile participante la conflict trebuie să caute şi să îngrijească inamicii răniţi sau
bolnavi care se află în puterea lor.
3.4 Este interzisă uciderea sau rănirea inamicilor care se predau sau care sunt scoşi din luptă.
3.5 Prizonierii au dreptul la respect şi trebuie trataţi în mod uman.
3.6 Este interzisă luarea de ostateci.
3.7 Este interzisă strămutarea forţată a populaţiei civile. Este interzisă şi ceea ce se
numeşte „purificare etnică”.
3.8 Persoanele care se află sub puterea inamicului au dreptul de a primi şi trimite ştiri
familiilor lor şi de a beneficia de ajutor umanitar (hrană, asistenţă medicală, sprijin
psihologic etc.).
3.9 Grupurile vulnerabile, cum ar fi femeile însărcinate şi mamele care alăptează, copiii
singuri, bătrânii etc., trebuie să fie protejate în mod special.
3.10 DIU interzice recrutarea şi participarea la ostilităţi a copiilor sub vârsta de 15 ani.
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3.11 Toate persoanele au dreptul la un proces echitabil (tribunal imparţial, procedura
obişnuită etc.). Sunt interzise pedepsele colective.
4. Personalul medical militar şi civil şi facilităţile medicale militare şi civile (spitale,
clinici, ambulanţe etc.) trebuie respectate şi protejate şi trebuie să li se asigure tot
ajutorul disponibil pentru îndeplinirea îndatoririlor specifice.
4.1 Emblema Crucii Roşii, a Semilunii Roşii sau a Cristalului (Rombului) Roşu semnifică
protecţia personalului şi a facilităţilor medicale. Sunt interzise atacurile asupra
persoanelor sau obiectelor care poartă această emblemă. Se interzice de asemenea
utilizarea în mod fals a emblemei.
4.2 Unităţile şi transporturile medicale nu vor fi folosite pentru comiterea actelor care să
dăuneze inamicului.
4.3 La tratarea răniţilor şi bolnavilor, nu se vor acorda priorităţi decât pe baza motivelor
medicale.
Definiţii
Daune colaterale: daunele sau pierderile cauzate în mod accidental în timpul unui atac,
în pofida măsurilor de precauţie menite să împiedice, sau în orice caz să reducă la
minimum, pierderile de vieţi omeneşti în rândul civililor, vătămarea acestora sau
distrugerea obiectelor obiectivelor civile.
Scos din luptă (hors de combat): are în vedere combatanţii care au fost capturaţi, răniţi,
sunt bolnavi sau au naufragiat şi astfel nu se mai află în situaţia de a lupta.
Civil: orice persoană care nu este combatant (în cazul existenţei unor incertitudini,
persoana respectivă trebuie prezumantă a fi civilă.).
Dacă şi doar pentru perioada de timp în care civilii iau parte în mod direct la ostilităţi,
aceştia devin combatanţi şi îşi pierd dreptul de a fi protejaţi.
Obiecte civile: orice obiecte care nu sunt ţinte militare.
Dacă şi doar pentru perioada de timp în care obiectele civile sunt folosite pentru a sprijini
acţiunile militare, acestea devin ţinte militare şi îşi pierd dreptul de a fi protejate.
Combatant: persoana care ia parte în mod direct la ostilităţi sau un membru al forţelor
armate.
Ţinte militare: combatanţi şi obiective care, prin natura, amplasarea, scopul şi utilizarea
lor aduc o contribuţie efectivă la acţiunile militare şi a căror distrugere oferă un avantaj
militar evident.
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Explorarea 3C: Cine este responsabil?
În Explorările 3A şi 3B, cursanţii au analizat motivele pentru care combatanţii încalcă
dreptul internaţional umanitar (DIU) şi modul în care o încălcare duce la alta. Explorarea
3C se referă la o întrebare pe care cursanţii şi-o adresează încă de la începutul
programului: cine este responsabil pentru respectarea DIU? Pentru a găsi răspunsuri, ei
analizează declaraţii ale unor lideri militari de pe trei continente.
Obiective:
 Identificarea persoanei din rândul combatanţilor care este responsabilă de
asigurarea respectării regulilor
 Identificarea modului de îndeplinire a responsabilităţii
Resurse:
 Lectură: cine este responsabil?
Timp:
O sesiune de 45 până la 60 minute
1. Brainstorming (5 minute)
Alcătuiţi o listă cu idei ca răspuns la întrebarea:
 De ce au nevoie combatanţii pentru a respecta regulile?
[De exemplu: cunoaşterea regulilor, instructajul în domeniul regulilor, lideri care
nu dau ordine ilegale şi care reprezintă exemple, sprijinul logistic pentru
îndeplinirea acestor responsabilităţi, aşa cum ar fi elicopterul medical de
evacuare pentru prizonierii răniţi, cunoaşterea faptului că cei care încalcă
regulile vor fi pedepsiţi etc.]
Apoi, pentru fiecare idee din lista alcătuită de cursanţi, întrebaţi:
 Cine este responsabil pentru acest lucru?
2. Responsabilitatea pentru respectarea regulilor (trei grupuri) (20 minute)
Pentru a analiza textul „Cine este responsabil?”, atribuiţi fiecărui grup una din
următoarele sarcini:
 Menţionaţi responsabilităţile ofiţerilor
 Menţionaţi responsabilităţile soldaţilor
 Menţionaţi responsabilităţile guvernului
Întruniţi-vă din nou pentru a strânge rapoartele grupurilor şi pentru a discuta pe tema
rezultatelor. Analizaţi lista alcătuită de cursanţi ca urmare a lecturii.
Comandantul 1: Nerespectarea principiilor de bază ale DIU ar aduce prejudicii cauzei
noastre şi ar avea consecinţe grave.
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Concepte cheie: mijloace şi rezultate, credibilitatea unei cauze, interesul propriu, opinia
publică, imagine
Colonelul 2: Trebuie să luăm în considerare toate aspectele umanitare ale războiului în
momentul conceperii ordinelor noastre operative pentru luptă.
Concepte cheie: planificare militară, prizonieri, asistenţă medicală pentru inamicii răniţi,
respectarea regulilor
Colonelul 3: Comandanţii au responsabilitatea de a asigura respectarea regulilor. Iar
acest lucru necesită instrucţie şi disciplină de fier.
Concepte cheie: implementarea regulilor, responsabilitate, instrucţie, disciplină
3. Comparaţii pe plan local (10 minute)
Dezbateţi:
 Exemple de modalităţi în care ideile acestor lideri militari se pot aplica şi
comportamentului oamenilor din afara armatei. Puteţi da exemple de conducere
bună şi de conducere defectuoasă?
 „Rezultatele” pot fi acceptate indiferent de mijloace? De ce da sau de ce nu? Pot fi
discreditate scopurile unui lider ca urmare a acţiunilor subordonaţilor săi?
4. Dacă un soldat primeşte un ordin care încalcă DIU? (5 minute)
Aceasta este o problemă complexă care va fi abordată în cadrul activităţilor ulterioare. Cu
toate acestea, cursanţii trebuie să ştie că astfel de ordine sunt ilegale şi că soldaţii nu au
obligaţia de a executa un ordin care încalcă DIU.
Încheiere (5 minute)
Analizaţi aceste enunţuri, ce aparţin unor comandanţi contemporani.
Lupta este o soluţie de ultimă instanţă. Fără dreptul internaţional umanitar, nu există
nicio lumină în tunel.
 Ce vrea să spună prin „nicio lumină în tunel”? De ce contează acest lucru?
Dacă permiţi inamicului să piardă cu demnitate, atunci nu va simţi nevoia să lupte până
la ultimul om. La asta se referă regulile.
 În ce mod contribuie faptul că permiţi inamicului să piardă cu demnitate la
restaurarea păcii? Această idee se aplică certurilor sau conflictelor din viaţa
cotidiană? Dacă da, în ce mod? Dacă nu, de ce nu?
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IDEI PRINCIPALE
•

Numeroase persoane au responsabilităţi de îndeplinit pentru respectarea DIU.
Deşi o singură persoană poate încălca DIU, este nevoie de eforturile combinate
ale oficialităţilor guvernamentale, ale liderilor militari şi ale combatanţilor
individuali pentru a se asigura respectarea DIU.

•

Este în avantajul oricărui stat să sprijine DIU.
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Activităţi suplimentare
Un eseu
Parcurgeţi cele învăţate în Modulele 2 şi 3 şi scrieţi un paragraf sau un eseu ca răspuns la
următoarea întrebare:
 De ce sunt de acord statele şi armatele să respecte regulile stipulate în DIU?
Manualul unui combatant
Creaţi un mic ghid „memento” pe care să-l poarte combatanţii. Folosiţi desene simple
pentru diferite reguli de bază ale DIU pe care aceştia trebuie să le respecte.

- foto în documentul original -
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Cine este responsabil?
Responsabilitatea primară pentru cele ce se petrec în timpul conflictelor armate aparţine direct combatanţilor şi liderilor acestora
(politici şi militari) – cei care duc războiul. Atunci când un stat devine parte la un tratat de drept internaţional umanitar (DIU), aceasta
se obligă să creeze legi prin care să determine aplicarea şi respectarea DIU de către cetăţenii săi. Statul se angajază să îşi instruiască şi
să educe soldaţii în spiritul regulilor de bază ale DIU şi să respecte DIU în planificarea şi îndeplinirea operaţiunilor militare.
Analizaţi viziunile a trei dintre liderii militari contemporani de pe trei continente diferite.
Comandantul 1 (El Salvador)
Noi ne-am instruit soldaţii să respecte principiile de bază şi am luat măsuri disciplinare stricte împotriva celor care le încalcă. Ştiam
că orice eşec în acest sens ne-ar fi afectat cauza. Dacă eu, în calitate de comandant, aş face o astfel de greşeală, aceasta ar avea
consecinţe grave. Am insistat ca toţi soldaţii noştri să respecte aceste reguli indiferent de cât de grele ar fi condiţiile.





În ce mod ar putea fi afectată cauza unor luptători de gherilă de nerespectarea DIU?
„Rezultatele” pot fi acceptate indiferent de mijloace? De ce da sau de ce nu?
Scopurile unui lider pot fi discreditate din cauza acţiunilor pe care le permite adepţilor lui să le întreprindă?
În ce mod contribuie viziunea acestuia la înlăturarea încălcărilor DIU?

Colonelul 2 (Iordania)
Atunci când intrăm în luptă primim un document care menţionează toate ordinele operaţionale. Trebuie să includem toate aspectele
aferente dreptului internaţional umanitar în ordinele noastre. Acest lucru priveşte prizonierii de război, de exemplu – unde să-i
evacuăm, cum să-i tratăm, ce să luăm de la ei, cum să evacuăm răniţii, şi aşa mai departe. Aşa că noi avem toate aceste lucruri în
ordinele noastre operaţionale.
 De ce se solicită liderilor militari introducerea aspectelor umanitare în planurile ce privesc operaţiuni militare?
 Dati exemple de planuri ce trebuie incluse.
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Colonelul 3 (Zimbabwe)
În război, persoanele responsabile pentru asigurarea respectării regulilor sunt comandanţii superiori. Ei asigură respectarea regulilor
prin instrucţie şi prin disciplină de fier.
Dacă soldaţii sunt instruiţi corect au moralul ridicat şi o disciplină satisfăcătoare – da, vor ucide civili, deoarece aceasta este o realitate
a războiului. Dar controlul exercitat de lideri este factorul care împiedică transformarea într-un masacru deliberat. Dacă ai comandanţi
care nu înţeleg regulile, care nu aplică regulile şi nici nu insistă ca soldaţii să respecte standardele impuse de aceste reguli, nu obţii
nimic altceva decât gloată dezordonată pe câmpul de luptă, ca o haită de fiare sălbatice.
Cei mai buni comandanţi au cei mai buni soldaţi, şi nu invers. Poţi avea cei mai buni soldaţi din lume, dar dacă îi dai sub comanda
unui incompetent, aceştia se vor transforma într-o gloată dezordonată într-o săptămână. Dar dacă ai un comandant foarte bun cu o
grupă de soldaţi incompetenţi, aceştia vor deveni din ce în ce mai buni în fiecare zi.
 De ce spune acesta că este nevoie de instrucţie şi disciplină de fier? (Ce fel de instrucţie? Ce fel de disciplină?)
 De ce este important comportamentul ofiţerilor?
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Studiu de caz: My Lai – Ce a mers bine şi ce nu a mers bine?
Acest studiu de caz opţional analizează un incident istoric care a reprezentat o încălcare
gravă a dreptului internaţional umanitar (DIU). Prin analiza acestui caz binecunoscut,
cursanţii urmăresc greşelile şi lucrurile bune în aplicarea regulilor DIU. Cursanţii
examinează factorii care au contribuit la ceea ce s-a întâmplat, dilemele cu care s-au
confruntat soldaţii, modalităţile diferite de reacţie şi consecinţele acţiunilor respective.
În timp ce conceptul de implementare a DIU este prezentat în Explorarea 3C, studiul de
caz tratează în continuare problema, aducând în plus materialul necesar pentru a analiza
circumstanţele ce îngreunează implementarea: instruirea pe care o primesc combatanţii,
tipul de mediu în care are loc lupta în războiul modern (problema persoanelor care sunt
„simpli civili”) şi emiterea unui ordin ilegal. Prin intermediul studiului de caz se
realizează conexiuni între problemele de implementare şi problemele de impunere şi se
demarează analiza dificultăţilor întâmpinate atunci când un stat încearcă să pedepsească
un membru al propriei armate.

Obiective:
 Conştientizarea modalităţilor în care oamenii obişnuiţi reacţionează în faţa unor
grave încălcări ale dreptului internaţional umanitar
 Înţelegerea unora dintre problemele şi dilemele implicate de implementarea şi
aplicarea DIU
Resurse:
 Fişa de informaţii: Incidentul de la My Lai – informaţii de bază
 Fişe de profil
 Fişa de profil CAMV şi structura ierarhică
 Imagini video şi transcriere: Ce am făcut la My Lai
 Fişe cu evenimentele derulate
 Fişa de informaţii: Incidentul de la My Lai – urmarea
 Din scrisoarea preşedintelui
 Dileme:
o Nu a existat milă
o Ce trebuia să fac?
o Ce trebuie să raportez?
Timp:
Două sau trei sesiuni de 45 până la 60 minute.
Pregătire:
Pregătiţi fişele pentru „Profil” şi „Ce s-a întâmplat” pentru a le distribui cursanţilor.
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Articolul 146
Înaltele Părţi Contractante se angajează să ia toate măsurile legislative necesare pentru a
fixa sancţiunile penale adecvate ce trebuie aplicate persoanelor care au comis, sau au dat
ordin să se comită una sau alta din încălcările grave la prezenta Convenţie, definite în
articolul următor.
Fiecare parte contractantă va avea obligaţia să urmărească persoanele bănuite de a fi
comis sau de a fi ordonat să se comită astfel de grave încălcări, şi va trebui să le defere
propriilor sale tribunale, indiferent de naţionalitatea lor.
- A Patra Convenţie de la Geneva

PARTEA ÎNTÂI
1. Călătorie în timp (15 minute)
Explicaţi cursanţilor faptul că li se va cere să îşi imagineze că vor călători în timp, înapoi
în 1968, în miezul luptelor din Vietnam.
Prezentaţi pagina 1 din „Incidentul de la My Lai – informaţii de bază”
Întrebări posibile:
 Ce vă puteţi imagina despre soldaţii din Compania Charlie pe baza acestor
informaţii?
 Ce credeţi că gândeau sau că simţeau în momentul în care li s-a comunicat planul
pentru ziua următoare? De ce?
Cereţi cursanţilor să îşi imagineze că fac parte din Compania Charlie în acea zi de 15
martie 1968. Atribuiţi cursanţilor personaje, distribuindu-le fişe de profil.
2. Cum s-au pregătit soldaţii (20 – 30 minute)
Cereţi cursanţilor să scrie răspunsuri la cele două întrebări din fişele lor de profil
asemenea unor însemnări în jurnal, pe care le-ar fi putut scrie în noaptea dinaintea
atacului planificat pentru 16 martie. Acordaţi-le suficient timp cursanţilor să se
acomodeze cu sentimentul de a fi participanţi.
Discutaţi ceea ce îşi imaginează cursanţii despre gândurile soldaţilor în acea noapte.
Cursanţii pot interpreta, în conversaţie, rolurile soldaţilor.
Prezentaţi „fişa de date CAMV” care a fost distribuită tuturor soldaţilor americani din
Vietnam. Discutaţi conţinutul şi scopul acelei fişe.
 Ce alte indicaţii ar fi putut primi soldaţii cu referire la comportamentul lor?
3. Cum au făcut faţă soldaţii (40 – 60 minute)
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Citiţi „Dimineaţa de 16 martie”, pagina 2 din „Incidentul de la My Lai – informaţii de
bază”. Apoi prezentaţi imaginile „Ce am făcut la My Lai”.
Imaginile video prezintă întâmplările de la My Lai prin prisma amintirilor a opt dintre
soldaţii care au fost implicaţi. Cursanţii vor auzi modul în care aceşti soldaţi priveau
civilii, impactul ordinelor ce a determinat pierderea controlului şi alegerile pe care le-au
făcut soldaţii. Cursanţii vor auzi, de asemenea, despre modul în care soldaţii au fost
instruiţi pentru luptă (alături de imagini ale soldaţilor la o instrucţie, în urmă cu 30 ani).
După vizionare, analizaţi, alături de cursanţi, ce s-a întâmplat.
NOTĂ: imaginile prezintă cinci teme care se desfăşoară în cinci părţi, pe măsură ce
participanţii reproduc cele întâmplate şi modul cum au fost implicaţi în evenimente.
Începutul fiecărei părţi este marcat de imaginea statică a soldaţilor ce se îndepărtează în
momentul decolării unui elicopter.
1. instructaj [vocea sergentului Hodges]
2. noi, inamicul şi modul de identificare a inamicului [Bernhard, Widmer, Simpson]
3. pierderea auto-controlului, confuzie morală, semnificaţia ordinelor [Bernhard, Hodges,
Widmer]
4. alegerile făcute de soldaţi [Simpson, Widmer, Hodges, Stanley, Haeberle]
5. martorii [Thompson, Colburn, Haeberle]
Subiecte pentru discuţii:
 Amploarea tragediei pentru victime
 Starea psihică a soldaţilor înainte de operaţiunea din 16 martie
 Influenţa asupra comportamentului mai multor soldaţi (de exemplu, instrucţia,
percepţia asupra inamicului şi a ordinelor, experienţe anterioare)
 Rolul conducătorilor
 Responsabilitatea indivizilor pentru propriile acţiuni
 Probleme referitoare la chestiunea dacă civilii sunt sau nu combatanţi
 Modul în care DIU şi regulile de angajare pe care soldaţii americani le-au primit
se referă la operaţiunea de la My Lai (aşa cum a fost planificată şi cum s-a
desfăşurat)
Puneţi la dispoziţia cursanţilor fişele „Ce s-a întâmplat”, pentru soldaţii ale căror
personaje le-au fost atribuite. Cereţi-le să compare însemnările din jurnal pe care le-au
scris anterior cu ceea ce au învăţat din imaginile video şi din fişele de prezentare.

Există numai câteva persoane dintre cele care au participat atunci şi au avut prezenţa de
spirit şi puterea interioară pentru a depăşi acea situaţie. Majoritatea nu au reuşit – chiar
şi oameni pe care-i cunoşteam. Am fost şocat să descopăr că au făcut alegerea greşită. Ei
trebuie să trăiască cu acest lucru. Şi eu, şi noi toţi.
- Ron Ridenhour
Veteran din Vietnam

Întrebări posibile:
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 De ce aceşti soldaţi au provocat atâta rău civililor?
 De ce au refuzat unii soldaţi să participe?
 Ce impact ar fi putut avea martorii?
 Există momente în care este important să execuţi ordinele fără a le discuta?
 De ce reprezintă subordonarea un lucru important în război? Soldaţii trebuie să
execute ordine ilegale?
 Unde/cum credeţi că sunt informaţi soldaţii despre ceea ce este ilegal?
[De exemplu, dintr-un manual, la instrucţie, de la alţi soldaţi, observare pe teren
etc.]
 Cum pot fi prevenite tragediile ca aceea din 16 martie de la My Lai?
4. Ce ar trebui să se întâmple acum? (10 – 15 minute)
Cereţi cursanţilor să scrie o a doua însemnare în jurnal – de data aceasta pentru noaptea
din 16 martie. Din punctul de vedere al personajului care le-a fost atribuit, fiecare cursant
trebuie să scrie despre ceea ce trebuie făcut după producerea masacrului.
Discutaţi despre:
 Ceea ce au scris cursanţii
 Ceea ce cred ei înşişi că au făcut într-adevăr unele persoane
 Ceea ce cred ei că ar trebui să facă indivizii şi de ce (de la soldaţi, în ordine
crescătoare pe scara ierarhică)
Analizaţi:
 Efectele pe termen scurt şi pe termen lung ale masacrului asupra combatanţilor
 Efectele pe termen scurt şi pe termen lung asupra efortului militar al S.U.A.
 Motivaţiile membrilor forţei armate pentru a-i aduce în faţa justiţiei pe cei care
încalcă legile
 Motivaţiile membrilor forţei armate pentru a muşamaliza incidentul
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PARTEA A DOUA
1. În căutarea dreptăţii (20 – 30 minute)
Discutaţi despre „Incidentul de la My Lai – urmările: Ce s-a întâmplat în rândurile
armatei” (pagina 1).
Prezentaţi următorul citat din Directiva 20 a Armatei S.U.A., pentru a fi dezbătut.
Întregul personal militar care cunoaşte sau căruia i s-a raportat un incident sau
un act considerat a fi crimă de război are responsabilitatea de a-l aduce, de
îndată ce este posibil, la cunoştiinţa ofiţerului superior. În timpul exercitării
atribuțiilor, personalul militar va depune toate eforturile pentru a depista
comiterea crimelor de război şi pentru a raporta datele esenţiale ofiţerului
superior. Persoanele care descoperă crime de război vor întreprinde toate
acţiunile considerate a fi rezonabile în condiţiile date pentru a conserva dovezile
materiale, pentru a identifica martorii şi pentru a înregistra (prin fotografie,
schiţă sau note descriptive) circumstanţele şi împrejurările.
- Raportul Peers

Cereţi cursanţilor să întocmească o listă cu posibile motive pentru care regulile de
aplicare a DIU nu au fost respectate. Discutaţi cu ei despre cine a respectat aceste reguli
şi cine a participat, în aparenţă, la muşamalizarea celor petrecute la My Lai şi ce motive
ar fi putut avea pentru aceste acţiuni.

¶ 507. Universalitatea jurisdicţiei
(b) Persoane acuzate de comitere de crime de război:
...Ofiţerii superiori ai soldaţilor S.U.A. trebuie să asigure pedepsirea promptă şi adecvată
a crimelor de război comise de membrii propriilor forţe armate împotriva personalului
inamic.
¶ 508. Sancţiuni penale
Pedeapsa aplicată pentru încălcarea regulilor de război trebuie să fie proporţională cu
gravitatea faptei. Pedeapsa cu moartea poate fi aplicată pentru încălcări grave ale legii...
¶509. Justificarea ordinelor superiorilor
(a) Încălcarea regulilor războiului în urma unui ordin al unei autorităţi superioare, militară
sau civilă, nu privează actul în sine de caracterul său de crimă de război şi nici nu poate
constitui un argument al apărării în procesul persoanei acuzate, cu excepţia situaţiei în
care persoana acuzată nu a cunoscut şi nici nu ar fi putut cunoaşte faptul că ordinul a fost
ilegal....
- Manualul Armatei S.U.A.
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Întrebări posibile:
 Ce i-aţi spune colonelului Henderson, căpitanului Medina, fotografului sau
oricărei alte persoane care a ştiut de acest incident?
 Cine credeţi că ar trebui să fie pus sub acuzare şi judecat? Pentru ce fapte? De ce?
 Ce efect ar putea avea zvonurile despre un masacru asupra altor soldaţi din
Vietnam? Ce ar putea să facă ei în această privinţă?
 Din momentul în care a început muşamalizarea întâmplărilor, ce credeţi că putea
fi făcut pentru a dezvălui aceste lucruri?
Idei de evidenţiat:
 Responsabilitatea individuală
 Responsabilitatea conducătorilor
2. Aplicarea legii – Ce a mers bine şi ce nu a mers bine? (20 – 30 minute)
Prezentaţi „Cronologia rezultatelor” din fişa de informaţii „Incidentul de la My Lai –
urmările” (pagina 2).
Atribuiţi unei jumătăţi a grupului sarcina de a sublinia exemple din cadrul incidentului de
la My Lai referitoare la modul în care prevederile dreptului internațional umanitar NU
AU FOST aplicate, în timp ce cealaltă jumătate are sarcina de a găsi exemple în care
acestea AU FOST aplicate.
Cereţi cursanţilor să analizeze rolurile:
 Soldaţilor înrolaţi (inclusiv Ridenhour, jurnalistul, Thompson şi grupul său, cât şi
soldaţii companiei C)
 Ofiţerilor (inclusiv procurorii militari şi Generalul Peers)
 Mass- media din S.U.A.
 Politicienilor
 Opiniei publice
 Juraţilor Curţii Marţiale (ofiţeri din armata S.U.A. de acelaşi grad cu acuzaţii)
Generalilor noştri, mă supun
Atunci când ordinele lor sunt juste, dar
Atunci când sunt nedrepte, nu le voi executa, şi aici
Ca şi la Troia, îmi voi arăta în mod liber felul de a fi
Pentru a lupta cu onoare cu duşmanul meu
- cuvintele lui Ahile din opera lui Euripide,
Iphigeneia in Aulis

... putem vedea cât de uşor o persoană, indiferent de naţionalitate, poate cădea în
capcana psihologiei brutalităţii, atunci când este implicată într-un război. Astfel de
brutalităţi sunt provocate adesea de ura faţă de ceilalţi, aşa cum este ilustrat în mod clar
de actele de rasism.
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Problema fundamentală pe care trebuie să o analizăm atunci când avem de-a face cu
orice crimă de război este frica profundă de moarte pe care o trăiesc soldaţii. Pentru a
depăşi frica în timpul războiului, oamenii tind să se bazeze pe violenţă, care în schimb le
degradează principiile morale şi se manifestă ca o izbucnire de brutalitate.
-

savantul japonez Yuki Tanaka

Întrebări posibile:
 Ce alegeri au făcut oamenii în privinţa aplicării regulilor? De ce?
 Ce efect au diferitele puncte de vedere asupra alegerilor?
Cereţi cursanţilor să îşi prezinte concluziile.
Încheiere
Aţi văzut complexitatea implementării şi aducerii la îndeplinire a DIU cât şi importanţa
amândurora.
 Care sunt ideile dumneavoastră în privinţa lucrurilor care ar putea fi făcute pentru
a spori acţiunile pozitive pe viitor?
[De exemplu, creşterea gradului de înţelegere a dreptului internaţional umanitar,
crearea unui tribunal internaţional pentru judecarea oamenilor acuzaţi de crime
de război, recunoaştere militară pozitivă a soldaţilor care raportează încălcări
ale legii etc.]
Identificaţi o persoană căreia aţi dori să-i scrieţi o scrisoare despre My Lai.
Alegeţi scopul scrisorii dumneavoastră şi scrieţi-o, asigurându-vă că folosiţi argumente
pentru a sprijini scopul urmărit.

IDEI PRINCIPALE
•

Combatanţii nu trebuie să execute un ordin ilegal.

•

Realităţile situaţiilor de luptă moderne pot îngreuna foarte mult implementarea
DIU.

•

Statele pot întâmpina obstacole în calea eforturilor de a aduce membrii propriilor
forţe armate în faţa justiţiei pentru încălcarea dreptului internaţional umanitar.
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Activităţi suplimentare
A scrie pentru a convinge
Citiţi scrisoarea pe care Procurorul Armatei S.U.A. a scris-o preşedintelui ţării. Dezbateţi:
 Care este scopul scrisorii sale?
 Ce argumente prezintă pentru a-şi sprijini punctul de vedere?
Dileme referitoare la aplicarea regulilor
Analizaţi una sau mai multe dintre cele trei dileme care au la bază amintirile ofiţerilor
privind dificultatea de a decide ce trebuie făcut cu cei care au încălcat regulile.
 Nu a existat milă
 Ce trebuie să fac?
 Ce trebuie să raportez?
Cine este vinovat? O dezbatere
Cereţi cursanţilor să dezbată pe marginea următoarei propoziţii.
Oamenii care nu raportează crimele de război despre care au cunoştinţă sunt complici la
crimele respective.
Cercetare
Cei care încalcă legile reuşesc de obicei să se sustragă judecăţii în propria ţară? Cazul de
faţă implică armata Statelor Unite. Daţi exemple în care Statele Unite sau oricare alt stat
a încercat şi a reuşit să-şi pedepsească proprii cetăţeni vinovaţi de încălcări ale DIU.
Psihologie / istorie
Aplicaţi analiza lui William Gault referitoare la factorii care au dus la atrocităţi, pe cazul
unui incident din istorie.
Percepţii şi factori care au dus la atrocităţi
1. Inamicul este peste tot.
(Soldaţi surescitaţi care văd ameninţări directe peste tot în jurul lor.)
2. Inamicul nu este uman.
(Termeni cum ar fi „gooks / gălbejiţi” reflectă tendinţa de a dezumaniza inamicul.)
3. Nu există responsabilitate personală
(A face parte dintr-o unitate şi a respecta ordinele poate să însemne că responsabilitatea
comună este responsabilitatea nimănui.)
4. Presiunea de a acţiona
(Unităţile de atac care nu luptă devin agitate în special atunci când minele şi lunetiştii
provoacă pierderi umane. Soldatul disperat recurge la răzbunări fără minte.)
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5. Dominaţia oamenilor violenţi
(Războiul brutal se potriveşte caracterului unor astfel de oameni, ale căror acţiuni sunt
adesea admirate şi care câştigă conducerea.)
6. Putere de foc
(Arma uşoară M-16 trage 10 cartuşe pe secundă. Un soldat înspăimântat sau furios poate
pur şi simplu să ţintească în direcţia a inamicului şi să declanşeze un torent de distrugeri.)
-

adaptare după William Gault, „Câteva remarci despre măcel!”,
Jurnalul American al Psihiatriei, 4 octombrie 1971, Vol. 126, Nr. 4
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Materialul resursă 1

Incidentul de la My Lai – informaţii de bază: pregătirea din 15 martie
Compania Charlie (compania C) a sosit în Vietnam în decembrie 1967. Aceasta a fost repartizată în provincia Quang Ngai, o zonă pe
care oficialităţile militare ale armatei S.U.A. o considerau o fortăreaţă a Viet Cong. Compania C făcea parte din Forţele de Intervenţie
Barker, conduse de Lt. Col. Frank Barker. Aceasta a fost organizată pentru a curăţa zona de orice prezenţă a Viet Cong, care ucidea
soldaţi americani cu ajutorul minelor de teren, capcanelor explozive şi lunetiştilor într-o zonă cunoscută sub numele de „Pinkville”.
Cei 120 de oameni din compania C erau aduşi din toată America şi media lor de vârstă era de 20 ani. Instrucţia lor militară a inclus 2
ore de curs referitoare la drepturile prizonierilor şi o fişă de prezentare: „Inamicul în mâinile voastre”. În primele trei luni petrecute în
Vietnam, patru membri ai companiei C au fost ucişi iar 38 răniţi.
Pe data de 14 martie, o capcană explozivă a ucis un sergent foarte apreciat de soldaţi, a orbit un soldat şi a rănit alţi câţiva. Sentimentul
de răzbunare clocotea în seara de 15 martie când, în urma serviciilor funerare, căpitanul Medina, ofiţerul lor superior, le-a ţinut un
discurs de motivare şi le-a oferit instrucţiunile pentru misiunea din ziua următoare. Ei urmau să declanşeze un asalt pe scară mare în
„Pinkville”, unde misiunea lor era să se lupte cu puternicul batalion 48 al Viet Cong şi să distrugă satul My Lai.
Declaraţiile exacte ale căpitanului sunt dezbătute încă de atunci. Medina îşi aminteşte că scopul său era de a „îi energiza şi de a îi
pregăti să intre în luptă; nu am dat niciun fel de instrucţiuni referitoare la ceea ce trebuie să facă cu femeile şi cu copiii din sat”. Unii
soldaţi confirmă că aceasta a fost tot ceea ce a făcut căpitanul. Alţii sunt convinşi că în discursul său, căpitanul le-a ordonat să ucidă
fiecare persoană din sat.
Planul de asalt necesita ca plutoanele 1 şi 2 să asigure zona de aterizare şi apoi să intre în sat. Căpitanul Medina, reporterul şi
fotograful armatei urmau să sosească cu plutonul 3. Din elicopterele care survolau zona, acţiunea urma să fie supravegheată de Lt.
Col. Barker de la o înălţime de 300 metri şi de generalul Oran Henderson de la 750 metri.
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Materialul resursă 1

Incidentul de la My Lai – informaţii de bază: dimineaţa zilei de 16 martie
La ivirea zorilor, elicopterele de asalt care căutau soldaţi din Viet Cong au executat foc de artilerie asupra zonei de aterizare. Astfel, la
aterizarea elicopterelor ce transportau soldaţii, toţi membrii Viet Cong din zonă probabil deja plecaseră. La sosirea lor, soldaţii nu au
întâmpinat niciun fel de opoziţie.
Oamenii din plutonul 2 au văzut nişte vietnamezi care se îndepărtau în fugă şi au deschis focul asupra lor. S-au aliniat şi au intrat în
sat. Plutonul 1 a pătruns în sat, într-o stare de tensiune şi aşteptându-se la foc intens din partea inamicului. Cineva a arătat un loc în
care văzuse un „gook” (argoul pentru inamic). Sg. Mitchell a spus „împuşcaţi-l”, şi cineva a făcut-o.
A început masacrul. Un soldat a dărâmat la pământ un bătrân firav, i-a tăiat gâtul şi l-a aruncat într-o fântână. De la declanşarea
masacrului, acesta a degenerat rapid. Unii dintre oamenii care nu doreau să ucidă civili neînarmaţi şi care nu opuneau rezistenţă au
devenit mai puţin reţinuţi când şi-au văzut colegii făcând asta. În mai puţin de patru ore, au fost măcelăriţi peste 500 de civili
vietnamezi neînarmaţi; satul lor a fost distrus complet.
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Materialul resursă 2

Fişe de profil
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Michael Bernhardt
Bernhardt avea una din cele mai periculoase misiuni din armată, cea de „şobolan de tunel”. Dat fiind faptul că inamicul transporta
foarte multe materiale prin tunelele subterane, „şobolanii de tunel” trebuiau să desfăşoare căutări în tunelurile în care erau amplasate
capcane explozive.
Deşi se înrolase voluntar, Bernhardt era „un bărbat de 24 de ani, cu o atitudine oarecum împotriva autorităţii, care avusese unele
confruntări cu superiorii săi şi care ţinea foarte mult să îi scrie reprezentantului din Congres despre ceea ce era în neregulă cu armata
americană”. În lunile ianuarie şi februarie, el a fost foarte afectat de modul în care îşi vedea colegii din compania C tratându-i pe
prizonieri.
Bernhardt: Când am văzut soldaţii americani ce comiteau acte care ar fi fost numite atrocităţi în cazul în care ar fi fost săvârşite de
altcineva, am început să cred că poate nu am dreptate - că poate am fost pur şi simplu prea naiv toată viaţa mea şi poate că în felul
acesta stau lucrurile cu adevărat. Am încercat să nu gândesc aşa; am încercat să-mi păstrez propriile valori intacte, dar nu a fost
uşor. Încetul cu încetul, am început să văd că acest grup de bărbaţi scapă de sub control.
 Ce credeţi că se va întâmpla în ziua următoare?
 Imaginaţi-vă ce va face el personal atunci când se va afla în faţa sătenilor din My Lai.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Locotenentul William Calley
Lt. Calley, în vârstă de 24 de ani, se afla la comanda plutonului 3 al companiei C. Soldaţii de sub comanda lui l-au descris ca fiind „un
puşti care încerca să lupte într-un război”. Atitudinea sa faţă de vietnamezi a fost rezumată de un soldat care a declarat că dacă soldaţii
de sub comanda lui Calley „voiau să facă un lucru greşit, el nu se opunea”.
Calley: imediat ce intraţi în Pinkville, vă aflaţi într-un câmp minat. Se va trage asupra voastră şi din faţă şi din spate: de către
„civilii” din My Lai. Bătrânii, femeile şi copiii de acolo aparţin cu adevărat acelui batalion: civili care luptă. Trag cu armele,
amorsează mine şi le declanşează. Iar dacă îi luaţi prizonieri, vor trage cuiul de la grenadele voastre. (...) Şi veţi muri ca muştele. Li
s-a întâmplat celor din Alpha, li s-a întâmplat celor din Bravo; ni se va întâmpla şi nouă, celor din compania Charlie, mâine.
Pinkville este acum baza celor din Viet Cong, a spus Medina. „Nu trebuie să lăsăm pe nimeni să ajungă în spatele nostru” a
continuat, după cum îmi amintesc. Companiile Alpha şi Bravo au avut probleme deoarece i-au lăsat pe cei din Viet Cong să ajungă în
spatele lor. Au suferit pierderi enorme, şi-au pierdut avântul şi asta a reprezentat decăderea lor. Misiunea noastră, a spus Medina,
este să intrăm rapid şi să neutralizăm totul – să ucidem totul.
 Ce credeţi că se va întâmpla în ziua următoare?
 Imaginaţi-vă ce va face el personal atunci când se va afla în faţa sătenilor din My Lai.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Materialul resursă 2

Fişe de profil
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Larry Colburn
Colburn a abandonat şcoala la vârsta de 17 ani pentru a se înrola în armată. Un an mai târziu, în calitate de mitralior pe un elicopter de
recunoaştere, făcea parte din Divizia 123 Aeropurtată. Pe data de 16 martie, misiunea sa era de a sprijini trupele aflate la sol pe măsură
ce acestea pătrundeau în My Lai.
 Ce credeţi că se va întâmpla în ziua următoare?
 Imaginaţi-vă ce va face el personal atunci când se va afla în faţa sătenilor din My Lai.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sergentul Ron Haeberle
Sg. Haeberle era fotograful armatei, parte dintr-o echipă de jurnalişti formată din doi oameni trimisă pentru a face reportaje despre
operaţiune pentru publicaţia armatei. Misiunea lor era aceea de a scrie reportaje şi a face fotografii de război care urmau să fie trimise
ziarelor din ţară. Avea o armă şi două aparate de fotografiat – aparatul armatei şi un aparat personal pe care-l folosea pentru
fotografiile neoficiale pe care dorea să le facă.
 Ce credeţi că se va întâmpla în ziua următoare?
 Imaginaţi-vă ce va face el personal atunci când se va afla în faţa sătenilor din My Lai.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Colonelul Oran Henderson
Având o vechime de peste 25 de ani în armată, Col. Henderson intenţiona să devină general. În momentul incidentului, primise recent
comanda Batalionului 11 şi a altor trei batalioane de infanterie (în total 3.500 de oameni), în ciuda faptului că nu participase niciodată
la lupte în mod activ. My Lai reprezenta prima lui operaţiune de luptă. Generalul Koster, care l-a numit în funcţie şi căruia îi raporta, la descris astfel: „o persoană curajoasă şi, cred, un lider destul de puternic. Nu eram sigur dacă era cel mai inteligent dintre toţi cei de la
comanda brigadelor”. Pe data de 16 martie, se va afla în contact permanent cu operaţiunea prin transmisii radio din bază.
 Ce credeţi că se va întâmpla în ziua următoare?
 Imaginaţi-vă ce va face el personal atunci când se va afla în faţa sătenilor din My Lai.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Robert Maples
Soldatul Maples avea 19 ani. Era puşcaş mitralior.
 Ce credeţi că se va întâmpla în ziua următoare?
 Imaginaţi-vă ce va face el personal atunci când se va afla în faţa sătenilor din My Lai.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Materialul resursă 2

Fişe de profil
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sergentul Kenneth Hodges
Sg. Hodges era foarte mândru de soldaţii din compania Charlie pe care îi asistase la instrucţie înainte ca aceştia să fie trimişi în
Vietnam. În calitate de sergent, va avea sub comandă un mic grup de soldaţi pe durata acţiunii din My Lai.
Hodges: Ceea ce s-a înţeles din ordinul dat a fost aceea de a ucide pe toată lumea din sat. Cineva a întrebat dacă acest lucru
înseamnă şi femeile şi copiii, iar ordinul a fost „pe toată lumea din sat”, deoarece aceştia – femeile, copiii, bătrânii – făceau parte
din Viet Cong sau simpatizau cu Viet Cong. Nu simpatizau nici armata din Vietnamul de Sud şi nici pe americani. Ei nu ne ajutau în
efortul de război. Era destul de clar că nimeni din acel sat nu avea să fie cruţat.
 Ce credeţi că se va întâmpla în ziua următoare?
 Imaginaţi-vă ce va face el personal atunci când se va afla în faţa sătenilor din My Lai.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Harry Stanley
Stanley era cărăuş de muniţie şi aruncător de grenade. A învăţat singur limba vietnameză şi a ajuns să o vorbească şi să o înţeleagă
mai bine decât cei care fuseseră instruiţi de armată.
 Ce credeţi că se va întâmpla în ziua următoare?
 Imaginaţi-vă ce va face el personal atunci când se va afla în faţa sătenilor din My Lai.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Căpitanul Ernest Medina
În calitate de ofiţer aflat la comanda companiei Charlie, căpitanul Medina de 33 de ani era foarte apreciat în rândurile soldaţilor săi.
Era militar de carieră şi se înrolase în armată la 16 ani, minţind în privinţa vârstei reale. În noaptea de dinaintea atacului asupra satului
My Lai, el le-a vorbit soldaţilor săi.
Medina: Le-am spus de asemenea că (...) eram autorizaţi să distrugem satul, că puteau să dea foc la clădiri, puteau să ucidă
animalele domestice şi să distrugă recoltele şi că puteau să astupe fântânile care furnizau apă potabilă.
Le-am mai spus şi că aceasta era şansa de a ne răzbuna pe Batalionul 48 din Viet Cong care (...) punea mine şi capcane explozive în
zona noastră de operaţiuni, cei care trăgeau în noi (...),că aceasta era şansa noastră de a regla conturile cu ei, de a-i înfrunta şi a ne
lupta cu ei.
 Ce credeţi că se va întâmpla în ziua următoare?
 Imaginaţi-vă ce va face el personal atunci când se va afla în faţa sătenilor din My Lai.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Materialul resursă 3

Regulile de angajament ale Comandamentului de Asistenţă
Militară, Vietnam (CAMV)
DISTRIBUIRE – câte un exemplar fiecărui membru al Forţelor Armate ale Statelor Unite
din Vietnam (septembrie 1967)

Inamicul capturat
În calitate de membru al Forţelor Militare ale S.U.A., veţi respecta Convenţia de la
Geneva din 1949 referitoare la Prizonierii de Război la care ţara voastră a aderat. În
conformitate cu această Convenţie:
Veţi avea dreptul şi veţi acţiona după cum urmează:
 Veţi dezarma prizonierul.
 Veţi percheziţiona prizonierul imediat şi în întregime.
 Îi veţi cere să păstreze tăcerea.
 Îl veţi separa de ceilalţi prizonieri.
 Îl veţi păzi cu atenţie.
 Îl veţi duce în locul indicat de comandantul dumneavoastră.
Nu veţi avea dreptul şi nu veţi acţiona pentru:
 Aplicarea unui tratament incorect asupra prizonierului dumneavoastră.
 Nu îl veţi umili sau degrada.
 Nu veţi lua niciunul din efectele personale care nu prezintă valoare militară
semnificativă.
 Nu îi veţi refuza tratamentul medical dacă acesta este necesar şi disponibil.
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Structura ierarhică de la My Lai

Comandamentul de Asistenţă Militară din Vietnam (CAMV)

ARMATA SUA
VIETNAM

FLOTA SUA
VIETNAM

MARINA SUA
VIETNAM

FORŢELE AERIENE
SUA VIETNAM
VIETNAM

Forţele amfibii marine

DIVIZIA AMERICAL
General Maior Koster
ARTILERIA DIVIZIEI
BRIGADA 11
INFANTERIE
Colonelul Henderson

BATALIONUL DE
AVIAŢIE 123

FORŢA DE INTERVENŢIE
BARKER
Locotenent Colonel Barker

COMPANIA A

COMPANIA B

PLUTONUL 1
Locotenentul Calley

COMPANIA C

PLUTONUL 2
Locotenentul Brooks

PLUTONUL 3
Locotenentul LaCross
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Materialul resursă 4

Ce am făcut la My Lai
Naratorul: La 15 martie, au fost elaborate planurile pentru un atac asupra My Lai, despre care serviciul de informaţii credea că este
sediul central al unui batalion Viet Cong. Compania Charlie urma să lanseze atacul principal şi se anticipa o luptă aprigă.
Atacul asupra My Lai a început imediat după ora 7 dimineaţa. Era o zi de sâmbătă. Potrivit raportului serviciului de informaţii, toţi
civilii s-ar fi dus la piaţă. Oricine ar fi rămas încă în sat ar fi aparţinut Viet Cong. Dar informaţiile erau greşite.

SOLDAŢII ÎŞI AMINTESC UN MASACRU
Varnado Simpson, fost sergent - Compania Charlie
Aceasta este viaţa mea, acesta este trecutul meu, acesta este cadoul meu, acesta este viitorul meu. Şi îl păstrez pentru a-mi aminti ceea
ce sunt. Asta m-a făcut ceea ce sunt acum.
Kenneth Hodges, fost sergent - Compania Charlie
Trecerea de la statutul de civil la cel de soldat reprezintă un antrenament cu totul distinct şi foarte riguros. Soldaţii sunt învăţaţi toate
lucrurile pe care au nevoie să le ştie cu privire la a fi un soldat bun chiar din primele zile şi săptămâni de pregătire de bază.
Ei sunt învăţaţi cum să folosească arme, cum să folosească arme pentru a ucide. Ei sunt învăţaţi cum să se antreneze. Cum să
mărşăluiască cu arme. Şi toate aceste exerciţii şi manevre diferite sunt efectuate în urma unor ordine.
Ne-am dorit soldaţi foarte bine motivaţi. Felul de a-i motiva al sergentului care i-a antrenat consta în a avea o comandă şi un răspuns
de la soldaţi. El ar spune: "Care este spiritul baionetei?" şi ar obţine răspunsul "A ucide, sergent, a omorî". Deci soldaţii erau motivaţi
cu privire la aceste aspecte. El i-ar antrena până ar ajunge la o stare de pregătire prin intermediul vorbelor lui şi prin intermediul
lecţiilor lui cu privire la ceea ce reprezintă spiritul lucrurilor.
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Am fost unul dintre sergenţii care au instruit oamenii din Compania Charlie. Am fost foarte mulţumit de felul în care au ieşit soldaţii
în urma pregătirii. S-au dovedit a fi foarte buni soldaţi.
Fred Widmer, fost operator radio - Compania Charlie
Când am venit prima oară în ţară, obişnuiam să mergem în sus şi în jos pe autostradă.
Te jucai cu copiii în timpul schimbului de tură. Le duceai mereu lucruri - bomboane, suc acidulat. Făceai fotografii cu ei. Ajungeai să
întâlneşti o mulţime de oameni.
Michael Bernhardt, fost soldat responsabil cu operaţiuni subterane de căutare şi distrugere - Compania Charlie
Nu a fost nimeni altcineva în afară de noi. Ne aflam în această companie şi în acest loc complet singuri. Eram o companie de bărbaţi
care cu toţii veneam din aceeaşi ţară, având aceeaşi cultură, şi am fost aruncaţi la 10.000 mile depărtare - şi ne-am simţit apropiaţi unii
de alţii în acest fel pentru că nu era nimeni altcineva de care să te poţi simţi apropiat.
Fred Widmer:
Când am început să pierdem membri ai companiei, s-a datorat în mare parte capcanelor şi lunetiştilor. Nu am avut parte vreodată de o
luptă în care să poţi vedea cine trage în tine şi în care să poţi trage înapoi, unu la unu. Capcanele reprezentau principala problemă.
Varnado Simpson:
Văzusem inamicul, da, dar cine este inamicul? Copii mici, care ar fi tras în tine sau te-ar fi înjunghiat în spate, atunci când te întorceai
să pleci. Cine este inamicul? Eu nu pot distinge între inamic – binele, raul, toate arată la fel. Acesta este motivul pentru care războiul
era atât de diferit. Nu era de parcă germanii stăteau aici şi japonezii acolo. Toţi arătau la fel, Nordul şi Sudul. Deci, cum să poţi să-ţi
dai seama?
Michael Bernhardt:
Când am văzut soldaţii americani ce comiteau acte care ar fi fost numite atrocităţi în cazul în care ar fi fost săvârşite de altcineva, am
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început să cred că poate nu am dreptate - că poate am fost pur şi simplu prea naiv toată viaţa mea şi poate că în felul acesta stau
lucrurile cu adevărat. Am încercat să nu gândesc aşa; am încercat să-mi păstrez propriile valori intacte, dar nu a fost uşor. Încetul cu
încetul, am început să văd că acest grup de bărbaţi scapă de sub control.
Kenneth Hodges:
Ceea ce s-a înţeles din ordinul dat a fost aceea de a ucide pe toată lumea din sat. Cineva a întrebat dacă acest lucru înseamnă şi femeile
şi copiii, iar ordinul a fost „pe toată lumea din sat”, deoarece aceştia – femeile, copiii, bătrânii – făceau parte din Viet Cong sau
simpatizau cu Viet Cong. Nu simpatizau nici armata din Vietnamul de Sud şi nici pe americani. Ei nu ne ajutau în efortul de război.
Era destul de clar că nimeni din acel sat nu avea să fie cruţat.
Fred Widmer:
Ceea ce am înţeles a fost că urma să intrăm în sat şi într-o luptă ca din iad scoasă, că urma să le dăm bătaie şi că atunci când terminam,
nu avea să mai fie nici unul rămas în viaţă.
Varnado Simpson:
Aveam 19 ani când am plecat în Vietnam, eram puşcaş specialist, clasa a patra. Am fost instruit pentru a ucide, dar realitatea de a
ucide pe cineva este diferită de ceea ce faci la pregătire şi atunci când apeşi trăgaciul.
Nu ştiam că asta urma să fac. Ştiam că femeile şi copiii erau acolo, dar să spun că aveam de gând să-i omor – nu am ştiut că am să fac
asta până când s-a întâmplat. Nu ştiam că urma să ucid pe cineva. Nu voiam să ucid pe nimeni. Nu am fost crescut pentru a ucide.
Ea fugea cu spatele la un şir de copaci, dar avea ceva în mână. Nu ştiam dacă este o armă sau altceva. Ştiam că era o femeie, şi nu
vroiam să trag într-o femeie, dar am primit ordinul de a trage. Aşa că m-am gândit că avea o armă în mână în timp ce fugea şi am tras.
Când i-am întors trupul cu faţa în sus, am văzut că era un bebeluş. Am tras în ea de aproximativ patru ori, şi gloanţele au trecut prin ea
şi au intrat şi în bebeluş. Şi când am întors-o am văzut că jumătate din faţa copilului dispăruse. M-am albit. Mi-a venit în mine
antrenamentul, programarea de a ucide, şi am început să ucid.
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În acea zi în My Lai am fost responsabil eu însumi pentru uciderea unui număr între 20 şi 25 de persoane. Nu am fost singurul care a
făcut-o. O mulţime de oameni o făceau, aşa că doar le-am urmat exemplul. Pur şi simplu mi-am pierdut orice simţ de orientare, orice
scop; doar am început să ucid în orice mod puteam să o fac. Nu ştiam că sunt capabil de aşa ceva, dar după ce am ucis acel copil, miam pierdut minţile. Şi odată ce ai început, este foarte uşor să continui. Cea mai grea parte este să ucizi, dar odată ce ai făcut-o, devine
uşor să-l ucizi pe următorul şi pe următorul. Deoarece nu aveam niciun fel de sentimente, de emoţii, de direcţie, eu doar omoram. Un
bărbat, un copil, o femeie în spate....
Aceasta este viaţa mea. Chiar dacă nu deschid acest album, îl văd - în coşmarurile mele - chiar dacă nu deschid această carte, este încă
acolo.
Fred Widmer:
Cel mai neliniştitor lucru pe care l-am văzut a fost un băiat - şi asta este ceea ce mă bântuie - un băiat cu braţul smuls datorită
glonţului, atârnând pe jumătate, având doar o privire uimită pe chipul său de parcă s-ar fi întrebat "Ce am făcut, ce s-a întâmplat?".
Este greu de descris - el nu putea înţelege.
L-am împuşcat pe băiat, l-am ucis. Aş dori să cred că l-am omorât din milă, deoarece altcineva ar fi făcut-o în cele din urmă. Dar nu
era în regulă.
Kenneth Hodges:
Ca soldat profesionist, am fost învăţat să execut ordinele, şi în niciun moment nu mi-a trecut prin minte să nu mă supun sau să refuz să
execut un ordin dat de superiorii mei.
Dacă unul dintre oamenii mei ar fi refuzat să tragă, mă înfior când mă gândesc care ar fi fost repercusiunile. Mi-este greu să spun
acum ce aş fi făcut. În acel moment, el ar fi avut probleme grave. Ar fi putut fi trimis în faţa curţii marţiale, ar fi putut fi împuşcat pe
loc pentru că a refuzat să execute un ordin în faţa inamicului, în faţa focurilor inamice. Cineva care refuză să execute un ordin are
necazuri mari. La momentul respectiv nu ne-am dat seama că nu a existat nici un foc inamic – la momentul respectiv.
Cred că aceşti soldaţi au fost capabili să execute sarcinile primite, ordinele (care însemnau uciderea copiilor mici, uciderea femeilor)
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pentru că erau soldaţi. Aşa au fost instruiţi; au fost instruiţi că atunci când intri în luptă, ai de ales între tine şi celălalt. Oameni care au
fost în acel sat - femeile, copiii, bătrânii - au fost consideraţi cu toţii inamicul.
Cred că am executat comenzile într-o manieră morală - ordinul de a distruge satul, de a ucide oamenii din sat. Am senzaţia că nu am
încălcat niciun standard moral.
Harry Stanley, fost soldat - Compania Charlie
Locotenentul Calley a ordonat anumitor bărbaţi să tragă în aceşti oameni, iar eu am fost unul dintre ei. Am refuzat, iar el mi-a spus că
o să mă trimită în faţa curţii marţiale când ne întoarcem la bază. I-am spus ceea ce aveam pe suflet la acel moment: "Ordinul de a
trage în oameni nevinovaţi – acesta nu este un ordin; pentru mine reprezintă nebunie. Aşa că nu mi se pare că trebuie să mă supun. Şi
dacă vrei să mă înmânezi instanţei marţiale, să faci asta. Dacă crezi că poţi scăpa nepedepsit cu aşa ceva".
Mi s-a părut oribil, se petrecea un lucru teribil, şi că băieţi americani făceau aşa ceva. Simt că sunt un american pur-sânge ca oricare
altul din băieţii care erau acolo. Vorbesc despre alb şi negru – indivizi albi sau negri făceau asta, nu exista nici o diferenţă. Doar că
părea un lucru oribil.
Veneam cu toţii din acelaşi loc şi ştiu că toţi aveau aceleaşi valori ca şi mine la un moment dat. Chiar dacă nu şi le-au însuşit din
şcoală, puteau să le înveţe şi de la un străin! E simplu. Dar să mergi şi să faci aşa ceva! Mi se pare imoral. Aşa văd eu lucrurile.
Ron Haeberle, fost fotograf în armata S.U.A.
Eram lângă un grup de soldaţi care înconjuraseră acei oameni. Unul dintre soldaţii americani a strigat "Hei, are un aparat de
fotografiat". Aşa că s-au împrăştiat cu toţii un pic. Şi eu am venit mai în faţă, şi am observat că o fată era destul de agitată şi o femeie
încerca să-şi protejeze copilul mic. Iar o femeie mai în vârstă stătea în faţă şi stăruia, implora, şi o altă persoană se încheia la bluză şi
ţinea un bebeluş mic.
Am făcut fotografia. Credeam că au de gând să interogheze acei oameni. Dar imediat ce am plecat, am auzit focuri de armă. M-am
uitat în jur, peste umărul meu, şi am văzut oameni căzând. Am continuat să mă îndepărtez.
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Hugh Thompson, fost pilot de elicopter Aeroscout
În timpul misiunii, aşa cum se desfăşura, am început să văd o mulţime de cadavre. Lucrurile nu ieşeau la socoteală - cum de toţi aceşti
oameni erau ucişi şi răniţi, iar noi nu primeam niciun fel de ripostă inamică. Nu avea sens; erau prea multe victime acolo. Iar locurile
în care se aflau – cei de la artilerie nu puteau face asta, deoarece erau cadavre în locuri în care artileria n-a tras.
Lawrence Colburn, fost artilerist de elicopter
Subofiţerul Thompson era disperat să îi ducă pe aceşti civili, despre care el credea că ar fi civili, afară din buncăr şi într-o zonă sigură.
Văzuse că ceea ce el încerca să facă pentru a-i ajuta pe aceşti civili pe teren nu era dus la capăt. Era convins că forţe noastre terestre iar fi ucis pe aceşti oameni dacă el nu ajungea primul la ei. Aeronava a aterizat între forţele americane şi vietnamezii aflaţi în buncăr. A
ieşit din navă şi ne-a pus să coborâm şi noi cu armele noastre la vedere pentru a-l acoperi. A mers şi am vorbit cu locotenentul aflat
acolo. L-a întrebat pe locotenent cum îi poate scoate pe aceşti oameni din buncăr. Locotenentul i-a răspuns că singura modalitate pe
care o cunoaşte este cu grenade de mână.
Aşa că atunci când subofiţerul Thompson s-a întors la aeronavă, era furios! Şi era disperat pentru a-i scoate pe aceşti oameni din
buncăr. Ne-a spus că se duce până la buncăr să vadă dacă poate să îi scoată de acolo. Nici nu cred că a luat o puşcă cu el. Ne-a spus că
dacă americanii deschid focul asupra acestor vietnamezi în timp ce el îi scoate din buncăr, atunci noi să tragem asupra americanilor.
Hugh Thompson:
Când le-am ordonat şefului meu de echipaj şi artileristului să deschidă focul asupra soldaţilor noştri în cazul în care aceştia ar mai fi
tras în alţi civili, nu ştiu cum m-aş fi simţit dacă chiar ar fi tras în ei. Dar în ziua respectivă nu m-aş fi gândit de două ori.
Ron Haeberle:
La momentul respectiv, tocmai surprindeam o reacţie. Dar când te uiţi la o fotografie mai târziu în viaţă, şi ştii acum că aceşti oameni
sunt morţi – că au fost împuşcaţi – capeţi un fel de sentiment straniu ce-ţi trece prin întregul corp. Te gândeşti retrospectiv: Puteam să
împiedic acest lucru? Cum aş fi putut împiedica acest lucru?
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Fişe – ce s-a întâmplat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce s-a întâmplat: Michael Bernhardt
Bernhardt: A fost crimă cu sânge rece. Le-am spus „la naiba cu toate astea”, nu fac aşa ceva. Nu cred că a fost un ordin legal.
Bernhardt declară că dl. căpitan Medina, comandantul său de companie, ştia că el nu a participat şi mai ştia de asemenea că Bernhardt
era o persoană care putea să-i facă probleme. În noaptea de după masacru, Medina a venit la el şi i-a spus „Bernhardt, ar fi bine să-ţi ţii
gura în privinţa acestor lucruri”.
 Ce va face el în privinţa masacrului şi de ce?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce s-a întâmplat: Larry Colburn
Colburn a convenit cu pilotul său, Hugh Thompson, să aterizeze cu elicopterul pentru a evacua şi duce la adăpost victimele
vietnameze. Înainte de a putea ateriza, au văzut cum soldaţii americani ucideau oamenii pe care ei îşi puseseră în gând să îi salveze.
Thompson a aterizat lângă un buncăr unde soldaţii ameninţau un grup de civili. În timp ce Thompson a încercat să salveze civilii,
Colburn şi celălalt mitralior de pe elicopter l-au protejat îndreptându-şi armele către soldaţii americani. Thompson i-a spus lui Colburn
că în cazul în care soldaţii americani trag în el sau în civilii vietnamezi, mitraliorii trebuie să tragă în soldaţii americani. Colburn a
promis că va face asta.
 Ce va face el în privinţa masacrului şi de ce?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce s-a întâmplat: Locotenentul William Calley
Locotenentul Calley le-a ordonat soldaţilor din plutonul său să strângă civilii şi să îi împuşte. Când soldaţii au refuzat să-i execute
ordinul, a început să-i împuşte singur. De asemenea, a lovit cu patul armei şi a ucis un călugăr.
Calley: Nu ne aflam în My Lai să ucidem oameni. Eram acolo pentru a ucide ideologia acestora – nu ştiu. Pioni. Mase de manevră.
Bucăţi de carne, iar eu nu mă aflam în My Lai pentru a distruge oameni inteligenţi. Mă aflam acolo pentru a distruge o idee
intangibilă, pentru a distruge comunismul.
 Ce va face el în privinţa masacrului şi de ce?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce s-a întâmplat: Robert Maples
Câteva zeci de civili vietnamezi au fost forţaţi să intre într-un şanţ, mulţi dintre ei urlând şi cerşind îndurare pentru vieţile lor în timp
ce stăteau lângă grămezile de cadavre ale familiilor şi vecinilor. Lt. Calley a anunţat că trebuia să ne pregătim să împuşcăm oamenii;
unii dintre soldaţi s-au opus. Calley i-a ordonat în mod direct lui Rober Maples să încarce arma şi să tragă, dar Maples a refuzat. Apoi,
Calley şi-a îndreptat arma direct către Maples, ameninţându-l că-l va împuşca pentru nerespectarea unui ordin direct. Doi sau trei alţi
soldaţi s-au apropiat şi s-au aşezat lângă Maples. Calley a tras cu mâna lui în oamenii din şanţ.
 Ce va face el în privinţa masacrului şi de ce?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Fişe – ce s-a întâmplat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce s-a întâmplat: Ron Haeberle
Folosind propriul său aparat de fotografiat, Haeberle a surprins civilii executaţi. Pe măsură ce se pregătea să fotografieze un copil de
patru ani stând în genunchi şi ţinând mâna mamei sale ucise, trei focuri de armă s-au auzit din apropiere, aruncând trupul micuţului în
mijlocul mormanului de cadavre. Fotograful s-a întors şi l-a privit direct în ochi pe soldatul de 18 sau 19 ani, care se uita în gol cu
ochii lipsiţi de orice expresie.
Mai târziu, un sergent i s-a plâns plin de furie lui Haeberle cu privire la faptul că făcea fotografii ale masacrului.
Haeberle: Mă gândesc la trecut – oare aş fi putut să împiedic acest lucru? Cum aş fi putut să împiedic acest lucru? E o întrebare la
care, într-un fel, mă gândesc şi astăzi.
 Ce va face el în privinţa masacrului şi de ce?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce s-a întâmplat: Colonelul Oran Henderson
Datorită faptului că piloţii de pe elicoptere înaintau plângeri referitoare la încălcări ale regulilor, col. Henderson i-a ordonat cpt.
Medina să se întoarcă în sat în acea după-amiază pentru a stabili exact câţi civili au fost ucişi. Generalul Koster a revocat ordinul. Aşa
că Henderson a strâns oamenii din compania Charlie şi i-a întrebat dacă a fost cineva implicat în orice act de ucidere
nediscriminatorie. Mai târziu a raportat superiorilor săi că toţi au răspuns „Nu, să trăiţi”. Cu toate acestea, mulţi dintre oamenii care au
fost prezenţi au delclarat că răspunseseră „Fără comentarii”.
Trei zile mai târziu, Henderson a raportat că investigaţia era finalizată şi că nu au existat acte de ucidere nediscriminatorie. Ulterior,
prin declaraţiile sale, a negat că ar fi avut cunoştinţă vreodată despre masacrul desfăşurat în mod deliberat de trupele sale asupra unor
grupuri mari de civili.
 Dată fiind responsabilitatea sa de conducere, ce va face acum colonelul Henderson şi de ce?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Fişe – ce s-a întâmplat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce s-a întâmplat: Kenneth Hodges
Hodges: În calitate de soldat profesionist, am fost învăţat să execut ordinele, şi niciodată nu mi-a trecut prin minte să nu mă supun
sau să nu execut un ordin dat de superiorii mei. Dacă unul din oamenii mei ar fi refuzat să tragă, (...) ar fi putut fi adus în faţa curţii
marţiale; ar fi putut fi împuşcat pe loc pentru refuzul de executare a unui ordin în confruntarea cu inamicul, în faţa focului ostil.
Cred că aceşti soldaţi au fost în stare să execute (...) ordinele date, care presupuneau uciderea copiilor, uciderea femeilor, deoarece
erau soldaţi. Au fost instruiţi că atunci când intri în luptă, învingi tu sau te învinge inamicul. Oamenii din acel sat (...) erau toţi
consideraţi inamici.
Sunt de părere că am respectat ordinele cu moralitate. Ordinele de a distruge satul, de a ucide oamenii din sat – cred că am îndeplinit
ordinele pe care le primisem şi că nu am încălcat niciun standard moral.
 Ce va face el în privinţa masacrului şi de ce?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce s-a întâmplat: căpitanul Ernest Medina
Soldaţii au raportat că l-au văzut pe Medina cum a împuşcat un băieţel care îşi căuta mama printre cadavre. Ei mai spun că a împuşcat
o femeie şi apoi s-a apropiat de aceasta pentru a o „termina”. Un alt soldat a raportat că atunci când s-au apropiat de un grup de
bărbaţi, femei şi copii, Medina a spus „Ucideţi-i pe toţi. Să nu rămână nimeni în picioare”.
Un soldat care a apreciat că a împuşcat singur 40 sau peste 40 de civili a declarat despre căpitanul Medina „Era acolo când s-a
întâmplat. De ce n-a oprit masacrul? Medina pur şi simplu a continuat să se deplaseze prin zonă. Ar fi putut opri masacrul în orice
moment ar fi dorit”.
 Ce va face cpt. Medina în privinţa masacrului şi de ce?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce s-a întâmplat: Varnado Simpson
A văzut o femeie alergând, ducea ceva în braţe. Era o armă sau un dispozitiv exploziv? A deschis focul. Trupul ei neînsufleţit a căzut
la pământ. A întors-o cu atenţie pe spate, temându-se că ar putea fi un membru al Viet Cong care duce o capcană explozibilă. Sub ea
se afla copilul ei cu jumătate din faţă retezată de gloanţe.
Simpson: Nu ştiam că asta urma să fac. Ştiam că femeile şi copii erau acolo, dar să spun că aveam de gând să-i omor – nu am ştiut că
am să fac asta până când s-a întâmplat. Nu ştiam că urma să ucid pe cineva. Nu voiam să ucid pe nimeni. Nu am fost crescut pentru a
ucide. Pur şi simplu mi-am pierdut orice simţ de orientare, orice scop; doar am început să ucid în orice mod puteam să o fac. Nu
ştiam că sunt capabil de aşa ceva, dar după ce am ucis acel copil, mi-am pierdut minţile.
 Ce va face el în privinţa masacrului şi de ce?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce s-a întâmplat: Fred Widmer
Widmer şi cpt. Medina au dat peste un băieţel de trei sau patru ani care îşi ţinea braţul şi sângele îi şiroia pe degete. Widmer a
împuşcat copilul.
Widmer: Cel mai neliniştitor lucru pe care l-am văzut a fost un băiat - şi asta este ceea ce mă bântuie - un băiat cu braţul smuls
datorită glonţului, atârnând pe jumătate, având doar o privire uimită pe chipul său de parcă s-ar fi întrebat "Ce am făcut, ce s-a
întâmplat?". Este greu de descris - el nu putea înţelege. L-am împuşcat pe băiat, l-am ucis. Aş dori să cred că l-am omorât din milă,
deoarece altcineva ar fi făcut-o în cele din urmă. Dar nu era în regulă.

 Ce va face el în privinţa masacrului şi de ce?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce s-a întâmplat: Harry Stanley
Atunci când lt. Calley i-a ordonat lui Stanley să tragă în civilii care fuseseră mânaţi ca vitele într-un şanţ, Stanley a refuzat. „Nu am
fost crescut aşa, să ucid femei şi copii. Nu voi face asta”, a spus Stanley sigur pe sine. Calley a orientat puşca M-16 către Stanley şi a
ameninţat că-l ucide. Calley a zbierat că nu glumeşte. Stanley a răspuns că nici el nu glumeşte. „Oricum vom muri cu toţii aici. Aş
putea pur şi simplu să mor acum şi aici – dar nu voi ucide femei şi copii”.
Stanley: Loctotenentul Calley mi-a spus că mă va duce în faţa curţii marţiale la întoarcerea noastră la bază. I-am spus ce aveam pe
suflet în acel moment. Dacă-mi ordonaţi să împuşc nişte oameni nevinovaţi, acesta nu este un ordin; pentru mine, aceasta este
nebunie. Aşa că nu mă simt obligat să-l execut. Şi dacă vreţi să mă duceţi în faţa curţii marţiale, n-aveţi decât – asta dacă puteţi să
scăpaţi după ce aţi făcut aici. Am simţit că era oribil, un lucru cumplit care se întâmpla.
 Ce va face el împotriva masacrului şi de ce?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce s-a întâmplat: Hugh Thompson
Thompson a aterizat cu elicopterul pentru a evacua civilii răniţi. La sol, l-a întâlnit pe Calley şi s-a certat furios cu acesta. Calley i-a
spus să se întoarcă în elicopter şi să îşi vadă de treabă. Din aer, Thompson şi echipajul său au văzut unii soldaţi americani care se
apropiau de un grup de civili îngroziţi. S-a hotărât să-i salveze. A aterizat şi a ordonat echipajului său format din doi oameni să tragă
în orice soldat american în cazul în care aceştia deschid focul asupra civililor când se va duce să-i salveze.
Thompson: Când am dat ordin şefului de echipaj şi mitraliorului să deschidă focul asupra soldaţilor noştri în cazul în care aceştia
mai trăgeau în civili (...) nu ştiu cum m-aş fi simţit dacă aceştia chiar ar fi făcut-o. Dar în ziua respectivă nu aş fi ezitat deloc. Cred că
în acel moment ei reprezentau inamicul.
Thompson a raportat la cartierul general că el şi echipajul său au văzut masacrul desfăşurat pe scară largă asupra civililor la My Lai.
 Ce va face el acum şi de ce?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Incidentul de la My Lai – urmările: ce s-a întâmplat în cadrul armatei
Rapoarte oficiale ale armatei stabilesc faptul că 128 de inamici au fost ucişi; un american a fost rănit; trei arme au fost capturate.
Colonelul Henderson, Comandantul de Brigadă, a desfăşurat o anchetă sumară. (A întrebat compania C, în grup, dacă au văzut sau au
comis încălcări ale regulilor. Dar a ignorat dovezile existente în înregistrările comunicaţiilor radio.) Acesta a raportat că ancheta
desfăşurată nu a indicat acte de ucidere nediscriminatorii.
Thompson şi Colburn au raportat cele văzute superiorilor lor. Thompson a depus o plângere oficială.
Armata Vietnamului de Sud care a discutat cu supravieţuitorii a trimis rapoarte guvernului preşedintelui Thieu din Saigon; nu a fost
luată nicio măsură şi rapoartele au fost ignorate.
Între soldaţii americani circula zvonul că ceva ieşit din comun se petrecuse la My Lai.
Raportul oficial al lui Thompson, înregistrările radio şi zvonurile au determinat oficialităţile armatei americane de la Washington să
declanşeze investigaţii la comandamentului diviziei din Vietnam.
Generalul maior Koster a ordonat atunci desfăşurarea unei anchete oficiale. Pe baza acesteia, el a raportat că au existat victime în
rândul civililor, dar că acestea au fost provocate de proiectilele artileriei şi aeronavelor de luptă care ţi-au ratat ţintele.
Compania Charlie a fost trecută numai la misiuni de rutină.
Calley a solicitat şi i s-a acordat transferul din compania Charlie.
Toate înregistrările referitoare la incident aflate în posesia guvernului de la Saigon şi ale armatei americane au fost pierdute.
Membrii companiei Charlie nu au fost interogaţi.
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Ron Ridenhour
La 22 de ani, Ron Ridenhour se apropia de finalul misiunii sale de doi ani în Vietnam. Atunci când a auzit de poveştile despre
masacru, a simţit că trebuie să facă ceva în acest sens. În restul timpului pe care l-a petrecut în Vietnam, a încercat să strângă
informaţii cautând oamenii care au fost acolo.
Eram hotărât să declanşez o anchetă de orice fel. Eram un puşti. Nu aveam nicio idee despre cum să fac asta, dar am ştiut că primul
lucru de care aveam nevoie erau faptele.
Avea nevoie de un martor ocular care să depună mărturie. Un soldat prieten care ştia ce încerca Ridenhour să facă l-a localizat pe
Mike Bernhardt. Pe durata discuţiilor lor, Bernhardt i-a spus lui Ridenhour că plănuise ca atunci când va fi lăsat la vatră să-i
urmărească şi să-i găsească pe toţi ofiţerii din structura ierarhică responsabili pentru cele petrecute la My Lai şi să-i asasineze. Ştiind
că Bernhardt era suficient de supărat pentru a vorbi serios, Ridenhour i-a oferit o alternativă.
„Ei bine, n-o să scapi, o vreme”, i-am spus. „Aşa că de ce nu am încerca planul meu? Am de gând să pornesc o anchetă. Dacă reuşesc
acest lucru, vei spune adevărul?” El a răspuns, „Dacă tu spui adevărul, atunci şi eu voi spune adevărul”.
Când şi-a terminat serviciul militar, Ridenhour a scris o scrisoare în care prezenta ceea ce aflase despre My Lai. A trimis-o
conducătorilor militari ai ţării, membrilor Congresului şi Preşedintelui Statelor Unite.
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Incidentul de la My Lai – urmările: o cronologie a rezultatelor
1969
Martie: Ridenhour a trimis scrisoarea sa către 30 de membri ai congresului, preşedintelui Nixon, departamentului de stat şi Şefilor de
Stat Major ai Armatei.
Aprilie: Şeful Statului Major al Armatei a transferat cazul Inspectoratului General spre a fi anchetat.
Septembrie: Armata l-a acuzat în mod discret pe lt. Calley de încălcarea Articolului 18 al Codului General de Justiţie Militară a S.U.A.
Octombrie: un reporter de ştiri a început cercetarea incidentului şi a publicat o serie de articole.
Noiembrie: mass-media din America a atras atenţia opiniei publice asupra masacrului, inclusiv prin prezentarea fotografiilor şocante
făcute de Haeberle şi a unui interviu televizat cu un soldat care a fost acolo şi a ucis civili.
A început procesul împotriva lt. Calley la Curtea Marţială; el a fost pus sub 109 capete de acuzare de crimă.
Unii policieni au susţinut şi desfăşurarea unor anchete publice independente; alţii au considerat că toate acestea reprezentau o
încercare de a discredita efortul de război american şi sacrificiile forţelor armate din Vietnam.
Preşedintele Nixon a ordonat demararea unei anchete cu uşile închise de către armata S.U.A., condusă de un respectat general cu trei
stele, William Peers.
1970
Martie: raportul Peers a recomandat curţii marţiale punerea sub acuzare a încă 28 de ofiţeri, în plus faţă de acuzaţia de contribuţie la
muşamalizarea violărilor de la My Lai făcută de Haeberle.
Cpt. Medina a fost acuzat de uciderea a 175 de civili vitenamezi.
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Alţi paisprezece ofiţeri, care nu au fost prezenţi la My Lai, au fost acuzaţi de ascunderea informaţiilor referitoare la masacru.
Acuzaţiile au inclus neîndeplinirea sarcinilor, nerespectarea regulamentelor şi mărturie mincinoasă.
Noiembrie: curtea marţială a decis achitarea sgt. David Mitchell.
1971
Ianuarie: curtea marţială i-a achitat pe sgt. Charles Hutto şi Eugene Kotouac.
Februarie: au fost retrase acuzaţiile împotriva ofiţerilor care nu au fost prezenţi fizic la My Lai.
Col. Henderson a fost acuzat de participare la muşamalizarea crimelor de război de la My Lai.
Martie: Lt. Calley a fost găsit vinovat de uciderea a 22 de „sugari, copii, femei şi bătrâni şi de atac cu intenţia de a ucide asupra unui
copil în vârstă de aproximativ doi ani”. Acesta a fost degradat şi exclus din rândurile armatei şi condamnat pe viaţă la muncă silnică în
închisoare.
Aprilie: preşedintele Nixon (în calitate de Comandant Suprem al Forţelor Armate ale S.U.A.) a ordonat eliberarea lui Calley din
închisoare şi punerea acestuia sub arest la domiciliu.
August: a început procesul curţii marţiale împotriva cpt. Medina.
A început procesul curţii marţiale împotriva col. Henderson.
Generalul armatei a 3-a a redus pedeapsa pe viaţă a lui Calley la 20 de ani.
Septembrie: cpt. Medina a fost achitat de toate capetele de acuzare.
Decembrie: col. Henderson a fost achitat de toate capetele de acuzare.
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1973
Decembrie: Curtea de Apel a armatei S.U.A. se pronunţă în favoarea condamnării lui Calley.
1974
Februarie: pentru Calley se fixează o cauţiune de 1.000 de dolari S.U.A.
Aprilie: Secretarul Armatei reduce în continuare pedeapsa lui Calley la 10 ani.
Iunie: Curtea de Apel S.U.A. anulează cauţiunea şi îl trimite pe Calley înapoi în detenţie.
Noiembrie: Secretarul General al Armatei dispune eliberarea condiţionată a lui Calley.

237

Explorarea Dreptului Umanitar

Materialul resursă 7

Dintr-o scrisoare către Preşedinte
Cpt. Aubrey Daniel (procurorul Armatei S.U.A. din procesul de curte marţială împotriva lui Calley) i-a scris o scrisoare
preşedintelui Nixon după ce acesta l-a eliberat pe Calley din închisoare.

Stimate domn,
Îmi este foarte greu să-mi dau seama cum să încep această scrisoare deoarece nu sunt obişnuit să redactez scrisori de protest. (...)
Procesul locotenentului Calley a fost desfăşurat în cea mai bună tradiţie a sistemului nostru juridic. În toate aspectele sale, acesta a fost
un proces corect în cadrul căruia a fost protejat fiecare drept legal al Locotenentului Calley. (...) Dacă juraţii au respectat vreodată
litera legii şi au aplicat-o dovezilor prezentate, atunci acesta a fost cazul. Aceştia fac într-adevăr cinste sistemului nostru judiciar şi
corpului ofiţeresc al Armatei Statelor Unite. (...)
La pronunţarea verdictului, am fost complet şocat şi îngrozit de reacţia multor cetăţeni. Pot atribui o mare parte din reacţia adversă a
publicului faptului că oamenii sunt influenţaţi de sentimente și nu cunosc dovezile prezentate şi probabil nici regulile statului privind
conduita în război. (...)
Dar mult mai îngrozitor este să vezi mulţi dintre liderii politici ai naţiunii care nu au reuşit să perceapă problema morală, sau dacă au
perceput-o, să o prezinte în mod real, din motive politice în faţa unei dezaprobări publice vizibile asupra verdictului. (...)
(...) Am fost şocat şi uluit în mod deosebit de hotărârea dumneavoastră de a interveni în aceste proceduri pe fondul protestelor publice.
(...) După părerea mea, intervenţia dumneavoastră a dăunat sistemului judiciar militar şi a redus orice respect pe care l-ar fi putut
câştiga în urma procedurilor. (...)
Care va fi impactul hotărârii dumneavoastră asupra proceselor viitoare, în special asupra celor din rândurile armatei?
Nu numai că respectul faţă de procesul judiciar a fost diminuat (...) dar a consolidat imaginea de erou naţional a Locotenentului
Calley, un om condamnat pentru uciderea premeditată a cel puţin 22 de oameni neînarmaţi şi care nu opuneau rezistenţă; în acelaşi
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timp, a fost oferit sprijin acelora care au criticat pe nedrept pe cei şase ofiţeri loiali şi onorabili care au adus un serviciu imens acestei
ţări, într-un mod admirabil, îndeplinindu-şi datoria de juraţi. (...)
Iertarea naţiunii noastre faţă de actele Locotenentului Calley ne face la fel de răi ca şi inamicii noştri şi lipsesc de semnificaţie orice
pledoarii în favoarea tratamentului uman al propriilor noştri soldaţi căzuţi prizonieri. (...)
În timp ce faptele care s-au petrecut la My Lai trebuie considerate ca fiind o zi tragică în istoria naţiunii noastre, cât de tragic ar fi fost
pentru această ţară dacă nu ar fi luat nicio măsură împotriva celor responsabili?
Măsurile au fost luate, dar cea mai mare tragedie dintre toate ar fi dacă interesele politice dictează compromiterea unui principiu moral
fundamental cum este cel al nedreptăţii inerente a uciderii unor persoane nevinovate....

 Ce credeţi despre principiile Căpitanului Daniel şi motivele cu care le fundamentează?
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Materialul resursă 8

Nu a existat milă
PARTEA A:
Un soldat german avansa victorios în direcţia soldaţilor ruşi care se predau în 1914.
Peste salvele asurzitoare ale tunurilor se auzeau strigătele sfâşietoare ale ruşilor: „O, prusacilor! O, prusacilor!”. Dar nu a
existat milă. Căpitanul nostru ne-a ordonat: „Toţi trebuie să moară; executaţi foc rapid”. Din câte am auzit, cinci soldaţi şi
un ofiţer din armata noastră şi-au pierdut minţile de la aceste strigăte sfâşietoare. Dar majoritatea camarazilor şi a ofiţerilor
mei glumeau atunci când ruşii neînarmaţi şi neajutoraţi cerşeau milă în timp ce erau sufocaţi în mlaştini şi împuşcaţi.
Puneţi-vă în situaţia acestui soldat, şi hotărâţi ce trebuie să faceţi în privinţa incidentului.

Alte puncte de vedere ce trebuie luate în considerare:
 Camarazii soldatului
 Căpitanul acestuia
 Un soldat rus care se predă
 Tribunalul militar german
PARTEA B:
Dat fiind faptul că Statele Unite erau neutre în 1914, ambele părţi ale Primului Război Mondial le-au privit ca fiind o naţiune
imparţială capabilă să intervină în numele victimelor războiului. Citatul din Partea A a fost scris de către tânărul soldat german către
Ambasada Statelor Unite din Berlin. Scrisoarea acestuia se încheie cu aceste cuvinte.
V-aş dezvălui numele meu şi regimentul din care fac parte, dar aceste cuvinte m-ar putea duce în faţa curţii marţiale pentru
divulgarea de secrete militare.
- amintirile unui soldat german din Primul Război Mondial

În calitate de diplomat al ambasadei neutre, hotărâţi ce trebuie să faceţi.
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Alte puncte de vedere ce trebuie luate în considerare:
 Guvernul diplomatului
 Guvernul rus
 Guvernul german
 Soldatul care a scris scrisoarea
 Alţi soldaţi din ambele tabere
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Materialul resursă 8

Ce trebuie să fac?
PARTEA A:
În timpul zilelor cutremurătoare ale Bătăliei de pe Somme din 1916, un tânăr ofiţer îşi aminteşte că unul din soldaţii săi, Soldatul
Terence Blake, era foarte tulburat şi i-a cerut sfatul.
Faţa lui Blake era palidă şi lipsită de vlagă, dar nu de la oboseală. M-a salutat supărat, apoi s-a aşezat fără să scoată o vorbă. (...)
„Ce s-a întâmplat, Terence?” l-am întrebat.
Oh, nu ştiu. Nimic – cel puţin. Ştiţi, am luat mulţi prizonieri în tranşeele acelea ieri dimineaţă. (...) Un ofiţer a ieşit din tranşee. Ţinea
o mână deasupra capului şi un binoclu în cealaltă. A îndreptat binoclul către S – şi a spus „Poftim, domnule sergent, mă predau”. Sa spus „Vă mulţumesc, domnule” şi a luat binoclul cu mâna stângă. În acelaşi moment, şi-a băgat sub braţ patul puştii şi l-a împuşcat
pe ofiţer direct în cap. Ce naiba trebuie să fac?
Puneţi-vă în situaţia acestui ofiţer, şi hotărâţi ce să-i spuneţi lui Blake.

Alte puncte de vedere ce trebuie luate în considerare:
 Alţi soldaţi aflaţi sub comanda ofiţerului respectiv
 Superiorii săi militari de la cartierul general
 Sergentul S- Soldatul Blake
 Ofiţerul care se predă
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PARTEA B:
Iată ce îşi aminteşte ofiţerul despre răspunsul dat soldatului.
... Nu văd ce ai putea face. Ce poţi să faci? Pe lângă asta, nu cred că S--- este de condamnat. Probabil că era pe jumătate înnebunit de
surescitare atunci când a intrat în tranşee. Nu cred că s-a gândit măcar la ce face. Dacă ceri unui om să ucidă, nu poţi să-l opreşti ca pe
un motor. La urma urmei, el este un om bun. Probabil că era pe jumătate nebun. Oricum, este prea târziu pentru a mai face ceva acum.
Cred că ar fi trebuit să-l împuşti pe loc. Cel mai bun lucru este să uiţi.
- amintirile unui ofiţer britanic din timpul Primului Război Mondial

Ce credeţi despre ceea ce i-a răspuns ofiţerul, soldatului Blake?
Sursa: Richard Garrett, P.O.W., David & Charles, Londra, 1981.
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Materialul resursă 8

Ce trebuie să raportez?
PARTEA A:
Forţele de gherilă erau active în special în jurul satului în care eu şi alţi cinci ofiţeri ajutam armata locală şi civilii. Căpitanul meu şi
doi sergenţi au prins în ambuscadă un grup de luptători de gherilă care transportau arme şi materiale în zonă. Căpitanul a adus doi
soldaţi legaţi în biroul echipei şi a început să-i interogheze. Aceştia susţineau că erau simpli ţărani prinşi în mijlocul ambuscadei. Dar
documentele pe care le-am găsit asupra lor dovedeau că erau combatanţi inamici.
Căpitanul şi-a luat arma şi a tras în direcţia lor, ratând în mod intenţionat. Glonţul a nimerit un rezervor de propan care era lângă uşă.
Am strigat „Gaze!”. „Fugiţi!”. Clădirea a luat foc imediat şi noi ne chinuiam să scoatem oamenii afară din perimetru înainte de a
exploda un depozit de muniţie din apropiere. Când focul s-a stins şi ne-am putut întoarce în siguranţă, am descoperit două cadavre
carbonizate. Erau cei doi prizonieri legaţi care nu putuseră să scape. Privindu-i, m-am gândit:
Căpitanul meu este vinovat de crimă. Ei erau prizonierii lui şi acţiunea sa i-a ucis, nu intenţionat, dar să tragi cu arma în
apropierea lor pentru a-i speria este ilegal. Încercarea de a obţine informaţii prin intimidare reprezintă o încălcare a
regulilor războiului.
Doi camarazi ofiţeri au murit de asemenea în incendiu. Acum, căpitanul se plimba încoace şi încolo, întrebându-se ce se va întâmpla
cu el. Oficialităţi ale armatei urmau să sosească pentru a ancheta cele întâmplate. Sunt de părere că domnul căpitan este atât periculos
cât şi incompetent. Dar şi el este unul „de-ai noştri”. A suferit împreună cu noi în lunile de pericol constant şi în luptele în condiţii
teribile. Această legătură care se formează între soldaţi nu se rupe uşor.
Sergentul celălalt a spus, tulburat, „N-a vrut să arunce totul în aer. Ce ar trebui să le spunem?”. Voi fi nevoit să dau un raport complet
unui colonel de armată furios.
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Puneţi-vă în situaţia acestui ofiţer, şi hotărâţi ce să spuneţi în raport.
Alte puncte de vedere ce trebuie luate în considerare:
 Căpitanul care a tras
 Oamenii care au fost ucişi
 Oficialităţile armatei care se îndreaptă către unitate
 Sergentul care a întrebat „Ce ar trebui să le spunem?”
Sursa: adaptare după David Donovan, Cândva un rege luptătorAmintirile unui ofițer în Vietnam,
McGraw-Hill, New York, 1985.

245

Explorarea Dreptului Umanitar

Materialul resursă 8

Ce trebuie să raportez?
PARTEA B:
„Legământul frăţiei” mă îndemna să nu-mi raportez propriul căpitan, dar din cauza acestei încălcări a regulilor războiului, nu numai că
doi prizonieri au murit, dar au murit şi doi din propria noastră trupă. Iată ce m-am trezit că îi spuneam sergentului.
Le vom spune că a fost un accident. Îşi curăţa arma şi aceasta s-a declanşat din întâmplare. Nu pomenim nimic despre interogarea
prizonierilor.
Ce efect credeţi că va avea hotărârea lui asupra sergentului?
Dar asupra lui?
Dar asupra armatei?
IATĂ CE A SCRIS EL CU MULŢI ANI MAI TÂRZIU:
Mi-am înăbuşit orice îndoieli pe care le aveam asupra ideii că prima mea responsabilitate era cea faţă de legământul frăţiei. De
asemenea, m-am întrebat ce sens ar fi avut să-l raportez. Dacă ar fi fost găsit vinovat de vreo crimă şi pedepsit, ar fi însemnat încă o
viaţă măcinată de război.
... M-am gândit că oricum nu a vrut să ucidă pe cineva. Era un război murdar, aşa că să lăsăm morţii cu morţii ... (...) Uneori mă
trezesc dintr-un vis în care căpitanului, fără să se condamne şi fără căinţă, i s-a permis să facă o altă greşeală. Niciodată nu-mi
amintesc despre ce este vorba în vis, dar ştiu cumva că au fost ucişi şi mai mulţi oameni. Asta din cauza faptului că a mai făcut o
greşeală, de această dată chiar mai stupidă, chiar mai riscantă.
- amintirile unui ofiţer american în Viet Nam
Sursa: adaptare după David Donovan, Cândva un rege luptător Amintirile unui veteran în Vietnam,
McGraw-Hill, New York, 1985.
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Pagina de mass-media
Obiectiv: conştientizarea modalităţilor în care dreptul internaţional umanitar (DIU) este respectat şi a eforturilor de a evita încălcările
acestuia.
1. Găsiţi o ştire în care descoperiţi un exemplu referitor la una din regulile DIU care este respectată.
[De exemplu: schimbul de prizonieri, îngrijirea unui inamic rănit, protejarea civililor]
2. Ce regulă sau reguli este/sunt respectată(e)? Care sunt consecinţele?
ŞI
1. Găsiţi o ştire în care vedeţi eforturile de a opri încălcările DIU.
[De exemplu: instruirea combatanţilor în spiritul DIU, discursurile sau acţiunile unui lider]
2. Ce evenimente au dus la apariţia acestor eforturi?
3. Ce consecinţe au sau ar putea avea aceste eforturi?

Căutaţi orice întâmplare pe plan local care vă face să vă gândiţi la încălcarea demnităţii umane şi la eforturile de a opri această
încălcare.
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Pentru profesori
Pagina 1 din 3

Metode de evaluare
 Evaluarea continuă:
Explorarea dreptului umanitar (EDU) pune la dispoziţia profesorilor oportunităţi
zilnice de a descoperi ce învaţă cursanţii lor şi ce idei preconcepute pot avea
aceştia. Indrumările pentru profesori active, cum ar fi discuţiile în clasă, lucrul în
grupuri restrânse, brainstormingul şi interpretarea de roluri asigură astfel de
oportunităţi.
Rezervaţi-vă cinci minute la finalul orei pentru a le cere cursanţilor să scrie o
frază sau două ca răspuns la întrebările: „Ce am învăţat astăzi?” şi „Care sunt
întrebările mele?”. Citiţi răspunsurile şi folosiţi-le pentru a consolida cunoştinţele
cursantului şi pentru a clarifica, pentru lecţia următoare, neînţelegerile.

 Portofoliul activităţii cursantului:
Pe tot parcursul modulului, cursanţilor li se cere să intervieveze oameni, să ia
atitudine faţă de o anumită problemă şi să o ilustreze cu exemple, să ilustreze
concepte cu poezii, să interpreteze roluri, să creeze lucrări plastice sau să scrie
studii despre un anumit subiect.
Organizaţi şi păstraţi pentru fiecare cursant, un dosar sau portofoliu care să
includă lucrări scrise, schiţe de lucrări plastice, interviuri şi decupaje de ştiri, cu
care a contribuit la oră. Parcurgeţi periodic împreună cu fiecare elev/elevă
lucrările acestuia/acesteia pentru a verifica progresul înregistrat în înţelegerea
dreptului internaţional umanitar.
Afişaţi lucrările cursantului pe un perete.

 Întrebări de sfârşit de modul:
După încheierea Modulului 3, puteţi dedica ultima lecţie unei evaluări scrise a
ceea ce au învăţat cursanţii. Puteţi face acest lucru cu ajutorul unei întrebări
pentru realizarea unui eseu (20 – 30 minute) şi a două sau trei întrebări cu
răspunsuri scurte.
1. Întrebările pentru eseu: Alegeţi o întrebare. (25 minute)
 De ce încalcă oamenii DIU? Daţi exemple specifice.
 Descrieţi o alegere dificilă pe care un soldat ar putea fi nevoit să o facă
într-o situaţie de luptă. Care este dilema? Care sunt consecinţele?
2. Întrebări cu răspunsuri scurte: Alegeţi două întrebări (10 minute fiecare)
 Daţi două exemple în care o încălcare provoacă altă încălcare a DIU.
 Care este efectul faptului de a nu şti cine este civil?
 Care este efectul situaţiei de a avea o lege dreaptă care suferă încălcări
repetate?
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Pentru profesori
Pagina 2 din 3
 Care au fost două dintre dilemele cu care s-au confruntat soldaţii la My
Lai?
Alte întrebări pot apărea solicitând cursanţii să formuleze, în grupuri mici, întrebări şi
apoi să selecteze una din ele care va constitui, pentru întreaga clasă, întrebarea pentru
realizarea unui eseu. Sau puteţi cere fiecărui cursant să propună o întrebare la care să
răspundă în cadrul testului. Cursantul va fi evaluat atât din punct de vedere al calităţii
întrebării cât şi al calităţii răspunsului. Puteţi alege, de asemenea, un citat dintr-un articol
din ziar, un citat suplimentar din unul dintre materiale sau dintr-o altă sursă. Cereţi
cursanţilor să indice ideea principală şi să justifice dacă sunt sau nu de acord cu aceasta.
Criterii de evaluare:
Reacţia eficientă a unui cursant este una care:
 Utilizează concepte, cum ar fi cel de martor, combatant, dilemă sau reacţie în lanţ
şi alţi termeni din materialele EDU
 Oferă exemple concrete pentru a ilustra ideile
 Include exemple din surse diverse, cum ar fi mass-media, interviuri, discuţii în
clasă şi literatură suplimentară
Tehnicile de mai sus sunt doar sugestii pentru a vă ajuta să evaluaţi activitatea cursantului
în ceea ce priveşte materialele EDU. Aveţi libertatea de a le adapta în funcţie de nevoi.
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Modulul 3: Resurse de Internet
Dreptul internaţional umanitar în acţiune / generalităţi
 Reguli de bază ale dreptului internaţional umanitar în cadrul conflictelor armate
(Convenţiile de la Geneva şi Protocoalele lor Adiţionale)
http://www.icrc.org/eng/ihl
Vă sugerăm să căutaţi aceste resurse folosind termenul „crime de război” mai degrabă
decât sau în completarea termenilor „dreptul internaţional umanitar” şi „dreptul
umanitar”.
 Biblioteca Amnesty International – index tematic
http://web.amnesty.org/web/content.nsf/pagesbycountrytitle/gbrthemeshome
Secţiunea „Crime împotriva umanităţii” cuprinde actualizări ale ştirilor despre
DIU
 Yahoo relatări complete
http://dailynews.yahoo.com/full_coverage/
Yahoo! cuprinde rapoarte de la Agenţia de ştiri Reuters şi alte linkuri la agenţii de
ştiri regionale şi naţionale care sunt utile în mod special
 Indexul Yahoo de ştiri şi mass-media pe ţări
http://dir.yahoo.com/News_and_Media/By_Region/Countries/
 Indexul Yahoo de ştiri şi mass-media pe regiuni
http://dir.yahoo.com/News_and_Media/By_Region/Regions/
 Ziare online
http://www.newspapers.com/
Indici specifici pentru fiecare ţară referitori la ziarele disponibile online.
Studiu de caz – My Lai
 Procese americane cunoscute – procesele de curte marţială pentru My Lai 1970
http://www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/mylai/mylai.htm
 Proiectul de Internet despre războiul din Vietnam
http://www.lbjlib.utexas.edu/shwv/shwvhome.html
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Index de resurse online referitoare la războiul din Vietnam.
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Modulul 4
Aplicarea
justiţiei
(patru sesiuni)
Notă: recomandat pentru
cursanţii cu vechime mai mare
sau avansaţi
(patru sesiuni)

De ce este nevoie de
justiţie?
Cum se poate realiza
justiţia?
Cine ar trebui să-i
judece pe acuzaţi?

EXPLORĂRI:
4A. Raţiunea justiţiei
(2 sesiuni)
4B. Evoluţia tribunalelor internaţionale (2 sesiuni)
CONCEPTE:
Implementarea DIU
Aplicarea DIU
Distincţia între civili şi combatanţi
Ordine ilegale
Presiune socială
Responsabilitate individuală
Responsabilitate conducătorilor
Crime de război
Calităţi şi condiţii pentru a judeca
În toate modulele:
Demnitatea umană
Obstacole în calea comportamentului umanitar
Consecinţă
Perspectivă multiplă
Dilemă
ABILITĂŢILE EXERSATE:
Adoptarea unei perspectivei
Identificarea consecinţelor
Argumentare juridică (vinovăţie, responsabilitate)
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Explorarea 4A: Raţiunea justiţiei
În cadrul Modulului 2, cursanţii au studiat regulile de bază ale dreptului internaţional
umanitar (DIU) şi rădăcinile acestuia în cadrul culturilor din întreaga lume şi din toate
epocile istorice. Cursanţii au explorat zonele cu probleme , aflate în continuă evoluţie, şi
au analizat impactul pe care oamenii şi evenimentele îl pot avea asupra dezvoltării
dreptului internaţional umanitar. În modulul 3, cursanţilor le-au fost prezentate încălcările
DIU şi cauzele cel mai des întâlnite ale acestora sau cine este responsabil pentru a asigura
respectarea regulilor.
Modulul 4 analizează unele probleme referitoare la implementarea şi aplicarea DIU
pentru a se asigura respectarea integrală a regulilor. Acest modul ia în considerare
măsurile ce trebuie luate pentru a se susţine respectarea dreptului internaţional umanitar
şi informarea asupra lui.
Explorarea 4A, care include unele materiale pentru cursanţii avansaţi, dezbate
argumentele pro-justiţie la momentul producerii încălcărilor DIU, prezintă comisiile
pentru aflarea adevărului ca o modalitate de abordare a urmărilor conflictului de către
unele state şi îndeamnă cursanţii să se gândească la ceea ce pot face ţările lor pentru a
asigura realizarea justiţiei.

Obiective:
 Înţelegerea modului în care tratarea celor care încalcă regulile poate afecta
bunăstarea unei societăţi în urma unui conflict armat
Resurse:
 Grafice cu opiniile referitoare la pedepsirea crimelor de război
 Viziunea asupra ignorării sau a căutării dreptăţii
 Fişa de date: O privire asupra comisiilor pentru aflarea adevărului
 Lectură: tăcerea societăţii în privinţa crimelor de război
 Lectură: Este prea târziu? – Algeria / Franţa
Pentru profesori:
 Trei abordări ale justiţiei
 Ce încălcări ale dreptului internaţional umanitar reprezintă crime de război?
Pregătire:
Hotărâţi dacă veţi cere cursanţilor să citească Partea I din „O privire asupra comisiilor
pentru aflarea adevărului”, înainte de sesiune.
Planificaţi modul de grupare a cursanţilor pentru lucrul cu citate.
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Timp:
Două sesiuni de 45 până la 60 minute.

1. Ce trebuie făcut în cazul încălcării legilor? (15 – 20 minute)
Începeţi cu situaţii cunoscute cursanţilor.
Întrebare posibilă:
 Ce li se întâmplă oamenilor obişnuiţi din viaţa cotidiană care comit o faptă penală,
cum ar fi furtul sau crima? [Folosiţi exemple locale recente.]
Extindeţi dezbaterea asupra dreptului internaţional umanitar.
Întrebări posibile:
 Ce ştiţi despre ceea ce se întâmplă cu persoanele acuzate de crime de război?
 Care sunt asemănările şi deosebirile dintre situaţiile care implică unele crime
obişnuite şi cele care implică crime de război?
Alegeţi una din cele două întrebări din tabelul de mai jos. Cereţi cursanţilor să aleagă un
răspuns şi să menţioneze motivele care susţin alegerea făcută.
Întrebarea 1:

Întrebarea 2:

Ar trebui pedepsite persoanele care au La
încheierea
conflictului
armat,
comis crime de război?
persoanele care au comis crime de război
trebuie:
 Da
 Nu
 Aduse în faţa justiţiei?
 Nu ştiu
 Demascate opiniei publice, dar nu
aduse în faţa justiţiei?
 Să fie iertate / amnistiate?
 Să fie uitate?
Dezbateţi întrebarea şi argumentele cursanţilor care susţin opiniile lor. Comparaţi
răspunsurile grupului dumneavoastră cu graficul corespunzător întrebării pe care aţi
selectat-o.
Întrebare posibilă:
 În ce mod credeţi că experienţa unui conflict armat ar afecta răspunsurile
oamenilor la întrebare?
2. Consecinţele uitării sau ale căutării dreptăţii (20 – 25 minute)
Prezentaţi materialul „Viziuni asupra uitării sau căutării dreptăţii” şi atribuiţi un set de
citate perechilor de cursanţi sau unor grupuri restrânse.
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Cereţi cursanţilor să găsească argumentele date în setul lor de citate în sensul susţinerii
uitării sau a căutarii dreptăţii. Dezbateţi rezultatele lor.
Întrebări posibile:
 Care sunt consecinţele pe care soluţia aleasă le poate avea asupra:
o Victimelor
o Celor care încalcă legile
o Societăţii ca întreg şi procesului de reconstrucţie


Ce reacţie aveţi atunci când simţiţi că cineva v-a făcut rău?

Cereţi cursanţilor să completeze tabelul următor:
După încălcări ale dreptului internaţional umanitar, care sunt ...
asupra celor care
efectele:
asupra victimelor
asupra societăţii
încalcă regulile
căutării dreptăţii
uitării
3. Căutarea dreptăţii prin intermediul comisiilor pentru aflarea adevărului (15 – 20
minute)
Folosiţi fişa de informații „O privire asupra comisiilor pentru aflarea adevărului” pentru a
clarifica modul în care funcţionează comisiile pentru aflarea adevărului.
Întrebări posibile:
 În ce mod diferă o comisie pentru aflarea adevărului de o instanţă de judecată?
 Ce avantaje şi limite se regăsesc în informațiile de bază şi în citate?
 În ce condiţii credeţi că ar acţiona cel mai bine o comisie pentru aflarea
adevărului? De ce?
 Aţi recomanda funcţionarea unei comisii pentru aflarea adevărului în timpul unui
conflict armat? Care ar fi dificultăţile sau beneficiile?
4. Sancţiunile pentru încălcarea DIU(20 – 25 minute)
Prezentaţi următorul extras din Convenţiile de la Geneva:
Înaltele Părţi Contractante se angajează să ia orice măsură legislativă necesară pentru
stabilirea sancţiunilor penale menite să fie aplicate persoanelor care au comis sau au dat
ordin să se comită oricare dintre încălcările grave la prezenta Convenţie…
- Articolul 49/50/129/146 comun tuturor celor patru Convenţii de la Geneva
Dezbateţi semnificaţia acestui articol.
Întrebări posibile:
 Care sunt sancţiunile penale? Cum sunt date acestea?
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 Ce aţi considera ca fiind încălcări grave sau crime de război pe durata unui
conflict armat?
[Cereţi cursanţilor să ofere exemple de astfel de încălcări din propriile cunoştinţe sau din
istorie şi din evenimente curente. Este posibil să fie nevoie să le amintiţi faptul că un
combatant care răneşte sau ucide un alt combatant în timpul luptei nu poate fi considerat
criminal de război în conformitate cu DIU.]
 Dreptul internaţional umanitar face distincţie între cei care comit o încălcare gravă
şi cei care au ordonat-o? Exprimaţi-vă punctul de vedere referitor la această
chestiune.
[Studiu de caz: My Lai şi Explorareal 4B arată că ambii factori sunt vinovaţi.]
5. Responsabilitatea pentru garantarea justiţiei (20 minute)
Reamintiţi faptul că tratatele de la Geneva pun în sarcina statelor aducerea în faţa justiţiei
a celor care au comis crime de război. Pentru a se asigura respectarea DIU şi aducerea în
faţa justiţiei a celor vinovaţi de încălcări grave, unele acţiuni trebuie întreprinse înainte, în
timpul şi după conflict.
Cereţi cursanţilor să scrie răspunsuri pentru următoarele întrebări:
Ce acţiuni pot fi întreprinse înainte, în timpul şi după conflictele armate ...
 de către armată?
 de către guvern?
 de către organele judiciare?
pe timp de pace

în timpul
conflictului armat

după conflictul
armat

armată
guvern
organe judiciare
După ce cursanţii au redactat răspunsurile, dezbateţi ideile prezentate de aceştia.
Subliniaţi importanţa fiecărei etape aşa cum se menţionează mai jos.
 Pe timp de pace: regulile DIU vor fi făcute cunoscute unui număr cât mai mare
de persoane, în special combatanţilor şi liderilor acestora; sancţiunile referitoare la
încălcări trebuie să fie stabilite în mod clar; aparatul judiciar trebuie să fie pregătit
pentru a-i judeca pe cei care au comis grave încălcări.
 În timpul conflictului armat: trebuie date ordine clare combatanţilor de către
comandanţi şi autorităţile politice; respectarea regulilor trebuie supravegheată şi
încălcările trebuie oprite de liderii militari şi civili; nevoile de bază trebuie
satisfăcute.
 După conflictul armat: trebuie organizat un proces corect la nivel naţional şi/sau
internaţional; victimelor trebuie să le fie oferite despăgubiri.
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Încheiere (5 minute)
Dezbateţi:
 Ce rol pot avea cetăţenii de rând pentru a asigura realizarea justiţiei după un
conflict armat?
 Ce rol pot avea cetăţenii de rând în asigurarea respectării dreptului internaţional
umanitar în situaţia izbucnirii unui conflict armat?

IDEI PRINCIPALE
•

Dreptul internaţional umanitar prevede ca persoanele care comit sau ordonă
comiterea unor încălcări grave să fie aduse în faţa justiţiei.

•

Fiecare stat semnatar al Convenţiilor de la Geneva este responsabil pentru
diseminarea, respectarea şi aplicarea DIU.
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Activităţi suplimentare
Ecouri ale tăcerii
Citiţi eseul „Tăcerea societăţii în privinţa crimelor de război” şi apoi cercetaţi datele
istorice pentru a alege un exemplu în care o ţară a ales să uite abuzurile din trecut. Scrieţi
un eseu ca reacţie la cuvintele savantului Aryeh Neier:
Coexistenţa în linişte şi pace pare mult mai dificilă dacă cei care au fost victime
văd că nimeni nu este tras la răspundere pentru suferinţele lor.
Exemplul ales de dumneavoastră din istorie sprijină sau respinge enunţul lui Neier?
Cineva care a încălcat legea este pus faţă în faţă cu faptele sale
Citiţi următorul text.
La o audiere a Comisiei din Africa de Sud pentru Reconciliere şi Aflarea
Adevărului, poliţistul Jeffrey Benzien demonstrează modul de desfăşurare a
torturii cu „punga umedă”, care presupune ca torţionarul să stea aşezat pe
spatele prizonierului, să îi introducă acestuia capul într-o pungă umedă şi să-l
sufoce până aproape de a-şi da sufletul. Un fost deţinut, Tony Yengeni, l-a
înfruntat pe Benzien şi l-a întrebat „Ce fel de om poate să facă aşa ceva?”.
Benzien nu a avut un răspuns pe măsură.
„Eu (...) mi-am pus această întrebare într-o asemenea măsură încât am apelat în
mod voluntar ... la psihiatri pentru a mă evalua şi a descoperi ce fel de persoană
sunt” a replicat Benzien.
 Care sunt beneficiile pentru victime şi pentru cei care le-au încălcat drepturile, să
aibe ocazia să discute?
Comparaţi această situaţie cu cuvintele autorului rus Soljeniţân care a petrecut aproape 10
ani într-un lagăr de detenţie în condiţii aspre:
Dacă torţionarii noştri ar fi fost în locul nostru, s-ar fi comportat la fel cum neam comportat noi. Dacă noi am fi fost în locul lor, am fi putut deveni exact ca ei.
 Juristul Denis de Béchillon numeşte dreptul un baraj împotriva comportamentului
inuman. Dezbateţi dreptul internaţional umanitar în spiritul acestui enunţ:
Dreptul are ca scop controlul Omului, interpunerea unui lucru între izbucnirile
acestuia şi înfăptuirea acestora: o barieră.
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Istorie:
În istoria regiunii în care trăiţi dumneavoatră, cine a fost acuzat de comportament inuman
în timpul conflictelor armate? Ce s-a făcut în această privinţă? Care au fost rezultatele?

Activităţi suplimentare
Este prea târziu?
Citiţi „Este prea târziu? – Algeria / Franţa”, referitor la dezbaterea recentă din Franţa pe
tema torturilor care au avut loc în timpul războiului de independenţă al Algeriei cu 40 ani
în urmă.
Pregătiţi un text scurt care să răspundă la aceste întrebări:
 După trecerea unei perioade atât de lungi, ce se poate face în privinţa încălcărilor
DIU, în această situaţie? În ce fel?
Alegeţi citatul care ilustrează cel mai bine punctul dumneavoastră de vedere.
Prezentaţi soluţia dumneavoastră şi explicaţi cum va ajuta aceasta la împiedicarea pe
viitor a încălcărilor DIU, cum va promova procesul de vindecare a rănilor psihice pentru
victime şi cum va aduce beneficii atât Franţei cât şi Algeriei.
Comparaţi ideile dumneavoastră cu cele ale colegilor dumneavoastră.
După cel de-al doilea război mondial, mai mulţi criminali de război au fost judecaţi în
diverse ţări, în conformitate cu prevederile Convenţiilor de la Geneva. De exemplu,
Franţa, Olanda, Israel, Statele Unite, Regatul Unit al Marii Britanii şi China au anchetat
astfel de cazuri ce se refereau la încălcări de care se făceau vinovaţi atât militari cât şi
civili.
În anumite ţări, unde presupuşi criminali ai celui de-al doilea război mondial au fost aduşi
în faţa justiţiei în anii ’90, au fost presoane care au susţinut că după trecerea unei perioade
atât de lungi, ar trebui aplicate iertarea şi mila.
 Sunteţi de acord? Care are fi perioada necesară de timp care trebuie să se scurgă?
Scrieţi un eseu în care să vă prezentaţi poziţia.
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Trei abordări ale justiţiei
Dreptul internaţional umanitar ( DIU), ca toate sistemele juridice, necesită mecanisme de
implementare şi de aplicare. Statele sunt obligate să suprime orice încălcare a
Convenţiilor de la Geneva. Statele au de asemenea obligaţii specifice referitoare la cele
mai grave încălcări ale DIU, considerate crime de război. DIU se întemeiază pe
răspunderea penală îndividuală în cazul în care se comit sau se ordonă comiterea unor
încălcări. DIU stipulează că persoanele responsabile de încălcări grave trebuie să fie
judecate şi pedepsite în calitate de criminali. Acest lucru poate avea loc la nivel naţional
sau, în unele cazuri, la nivel internaţional. Unele ţări au adăugat o a treia abordare pentru
asigurarea dreptăţii – comisiile pentru aflarea adevărului şi pentru reconciliere.
1. Implementarea prin intermediul legilor şi tribunalelor interne
Statelor li se cere în mod expres prin Convenţiile de la Geneva să adopte legislaţii penale
pentru a-i pedepsi pe cei responsabili de încălcări grave ale DIU.
În general, dreptul penal al unui stat se aplică numai actelor comise de propriii cetăţeni
sau pe propriul tertoriu. DIU merge mai departe. Acesta solicită statelor să caute şi să
pedepsească toate persoanele care au comis încălcări grave indiferent de naţionalitatea
celui care a săvârşit fapta sau de locul unde s-a produs crima. Acesta este principiul
universalităţii aplicării legii penale. Multe ţări (cum ar fi Canada, Belgia, Elveţia, Rusia,
Nicaragua, India, Kenya şi Australia) şi-au modificat codurile penale astfel încât
sistemele lor judiciare să poată judeca oamenii pentru crime de război indiferent de locul
în care au fost săvârşite sau de părţile implicate.
Persoanele acuzate de crime de război au fost judecate – de exemplu în Australia (crime
comise împotriva europenilor în timpul celui de-al doilea război mondial în Ucraina); în
Canada (crime comise în timpul celui de-al doilea război mondial în Europa); în Elveţia,
Danemarca sau Belgia (crime comise în Fosta Iugoslavie sau în Ruanda în 1994).
Statelor li se cere de asemenea să caute persoanele acuzate de încălcări grave şi fie să le
aducă în faţa justiţiei în propriile tribunale sau să le predea unui alt stat pentru a fi
judecate.
Statele trebuie, de asemenea, să coopereze în privinţa aplicării procedurilor penale
referitoare la încălcările grave.
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Atunci când statele apelează la propriile tribunale pentru a aduce în faţa instanţei
persoane care comit încălcări ale DIU, aceasta se numeşte aplicarea dreptului la nivel
naţional.
Statele pot prefera să îşi judece proprii cetăţeni acuzaţi de crime de război, în loc să lase
alte ţări să facă acest lucru, din mai multe motive:
 Statele pot fi de părere că acuzaţii vor avea o şansă mai mare la un proces corect
(sau la un proces care să răspundă interesului lor) în statul de origine decât în ţara
în care au avut loc încălcările.
 Acuzaţii se pot apăra mai uşor în cadrul unui sistem judiciar pe care îl cunosc şi al
unor proceduri desfăşurate în propria lor limbă.
 Desfăşurarea acestor procese demonstrează că guvernul îşi asumă
responsabilitatea acţiunilor cetăţenilor săi (şi în special a acţiunilor personalului
militar propriu).
Guvernele au de asemenea motive pentru a prefera propriile tribunale în vederea judecării
cetăţenilor străini acuzaţi de crime de război împotriva popoarelor lor:
 Pot susţine că guvernele altor ţări vor fi mai puţin interesate în urmărirea unor
nedreptăţi aduse celor care nu trăiesc în ţara lor.
 Pot susţine că o astfel de acţiune arată că guvernul este puternic şi eficient şi
acţionează în interesul propriului popor.
 Judecarea străinilor poate prezenta interes pentru public, în special pentru cei care
se identifică cu victimele încălcării.
Cu toate acestea, aplicarea dreptului la nivel naţional prezintă unele probleme.
Anchetarea încălcărilor care au avut loc în alte ţări poate fi foarte dificilă. Localizarea
persoanelor acuzate de crime de război şi aducerea acestora în statul în care au fost
comise pentru a fi judecate poate fi chiar şi mai dificilă. O altă problemă este aceea că
realizarea justiţiei la nivel naţional poate fi uneori incorectă. Pot să apară următoarele
situaţii:
 Tribunalul poate condamna în mod incorect persoanele respective, influenţat de
dorinţa de răzbunare pentru crimele de război comise împotriva cetăţenilor săi.
Sau tribunalul se poate teme de opinia publică. Sau guvernul poate exercita
presiuni asupra tribunalului pentru a obţine condamnări, demonstrând astfel
eficienţa acţiunilor întreprinse.
 Un guvern poate să nu ancheteze crime de război deoarece doreşte să evite
conflictele cu alte ţări sau grupuri care simpatizează cu persoanele acuzate de
comiterea crimelor.
 Procesele pentru crime care se petrec în timpul unui conflict intern pot favoriza
grupul politic sau etnic mai puternic implicat în acel conflict.
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În plus, guvernele nu doresc în multe cazuri să îşi ancheteze proprii cetăţeni care sunt
suspectaţi de crime de război. Un guvern îşi poate face griji în sensul că:
 Ancheta va dezvălui că înalte oficialităţi militare şi guvernamentale au ordonat
sau au participat la crime.
 Opinia publică se împotriveşte judecării soldaţilor naţiunii pentru crime comise
împotriva celor pe care îi consideră ca fiind „inamicul”.
 Recrutarea în rândul forţelor armate va fi dificilă deoarece oamenii se tem de
faptul că vor fi închişi pentru acţiuni pe care le pot comite (sau care li se ordonă să
fie comise) în armată.
Trebuie observat faptul că, în ceea ce priveşte crimele de război, nu există imunitate
pentru şefii de stat; executarea ordinelor nu reprezintă o scuză; comandanţii şi superiorii
sunt responsabili pentru subordonaţii lor (în anumite condiţii); şi nu există o limită de
timp dincolo de care cei ce săvârşesc încălcările nu mai pot fi judecaţi.
2. Aplicarea prin intermediul tribunalelor penale internaţionale
Deşi, în conformitate cu Convenţiile de la Geneva, naţiunile au „obligaţia de a căuta
persoanele despre care se presupune că au comis sau că au ordonat comiterea unor astfel
de încălcări grave şi [de] a aduce astfel de persoane în faţa propriilor tribunale, indiferent
de naţionalitatea acestora”, comunitatea internaţională a decis de asemenea că aplicarea
DIU nu poate fi lăsată numai pe seama statelor în sine.
Tribunalele speciale
Până la mijlocul secolului al XX-lea, regulile războiului erau aplicate numai de
tribunalele militare ale statelor. Primele tribunale penale internaţionale au fost create
după cel de-al doilea război mondial, atunci când Marea Britanie, Franţa, Statele Unite şi
Uniunea Sovietică au creat Tribunalul Militar Internaţional (TMI) pentru a-i judeca pe
naziştii acuzaţi de încălcări grave ale dreptului internaţional. Aceste procese au fost
denumite Procesele de la Nuremberg după numele oraşului german în care s-au
desfăşurat. De asemenea, în Tokyo, Tribunalul Militar Internaţional pentru Orientul
Îndepărtat era format din reprezentanţi ai 11 ţări, convocaţi pentru a judeca cetăţenii
japonezi acuzaţi, de asemenea, de grave încălcări ale dreptului internaţional.
După aproximativ 40 de ani, alte două tribunale penale internaţionale au fost înfiinţate de
Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite pentru a judeca crimele de război, crimele
împotriva umanităţii şi crima de genocid. Primul a fost creat în 1993 pentru a judeca
crimele comise în 1991 în timpul războiului de pe teritoriul fostei Iugoslavii, al doilea în
1994 pentru a judeca crimele comise în 1994 în Ruanda sau de ruandezi în ţările
învecinate.
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Există persoane care susţin că tribunalele speciale cum sunt cele patru nu reprezintă cel
mai eficient mod de aplicare a DIU, din moment ce constituirea fiecărui tribunal special
necesită un efort politic internaţional consistent şi o perioadă însemnată de timp pentru a
le organiza, pentru a le face funcţionale şi pentru a le finanţa.

Curtea Penală Internaţională
Ideea de a avea un tribunal penal internaţional permanent a fost luată în considerare de
zeci de ani. Formarea ceor două tribunale ad-hoc recente plasează această idee cu
prioritate pe agenda internaţională.
Ample discuţii pregătitoare au condus la desfăşurarea unei conferinţe diplomatice
internaţionale la Roma în 1998, care a adoptat Statutul Curţii Penale Internaţionale (CPI).
Acesta va avea jurisdicţie peste patru categorii de crime: genocid, crime împotriva
umanităţii, crime de război şi crimă de agresiune.
Oamenii din toată lumea vor să ştie că umanitatea poate să reacţioneze, că
indiferent de tipul şi de momentul comiterii unui genocid, a crimelor de război
sau a altor asemenea încălcări, există o curte înaintea căreia cel care a săvârşit
astfel de fapte poate fi tras la răspundere, o curte care pune capăt culturii globale
a nepedepsirii, o curte unde toţi indivizii din ierarhia guvernamentală sau
militară, fără excepţie, de la conducători până la simplii soldaţi, trebuie să
răspundă pentru acţiunile lor.
- Kofi Annan, Secretar General al Naţiunilor Unite

După ratificarea Statutului de către 60 de State – numărul de care era nevoie pentru a
intra în vigoare – Curtea şi-a început activitatea pe data de 1 iulie 2002. Până în luna
aprilie a anului 2002, Statutul a fost semnat de 139 de ţări şi a fost ratificat de 66.
Tribunalul are jurisdicţie în privinţa crimei de genocid, crimelor împotriva umanităţii,
crimelor de război şi crimei de agresiune.
Câteva State s-au opus formării unei curţi internaţionale permanente. Unele s-au temut că
tribunalul va avea prea multă putere şi va putea fi folosit în mod greşit în scopuri politice.
Altele au refuzat să semneze din cauza temerilor că anumite practici ar intra sub incidenţa
CPI, sau că aceasta ar putea judeca membrii în serviciu ai forţelor armate proprii,
desfășurate peste hotare fără ca aceştia să beneficieze de măsurile procedurale de
protecţie existente în tribunalele naţionale.
Nimeni nu ştie cu siguranţă cât de bine va aplica dreptul internaţional o curte
internaţională permanentă. Redactorul juridic al unei reviste politice de marcă din Marea
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Britanie a subliniat faptul că guvernele au semnat tratate prin care crimele de război sunt
interzise prin lege. Guvernele le-au semnat, uneori în mod cinic, alteori cu cele mai bune
intenţii, dar ştiind că tratatele nu vor fi aplicate, probabil, în viitorul apropiat. Curtea
Penală Internaţională a schimbat această gândire şi poate fi cu adevărat începutul
diseminarii statului de drept acolo unde acesta nu există cu adevărat. Curtea poate fi
asemănată cu o revoluţie în dreptul internaţional. Este greu de spus dacă va reuşi. Este un
experiment.
Deşi tribunalele internaţionale reprezintă un sprijin binevenit în încercările de a împiedica
şi de a pedepsi încălcările DIU, acestea nu au şanse reale să se substituie în întregime
tribunalelor naţionale şi necesităţii unei legislaţii penale eficiente. Statele continuă să
poarte obligaţia primară de a asigura respectarea DIU şi de a împiedica şi pedepsi
încălcările DIU. Numai prin acţiuni eficiente la nivel naţional se poate asigura respectarea
integrală a DIU.
3. Căutarea dreptăţii prin intermediul comisiilor pentru aflarea adevărului
Ţările din America Latină au dezvoltat un alt model de tragere la răspundere – comisiile
pentru aflarea adevărului. Argentina a organizat prima comisie pentru aflarea adevărului
în 1983 pentru a ancheta şi a dezvălui adevărul referitor la dispariţia a mii de oameni în
timpul regimurilor anterioare. După luarea declaraţiilor a sute de martori, comisia a
stabilit existenţa lagărelor de detenţie secrete şi a cel puţin 8.900 de „persoane dispărute”
şi a înaintat documentaţia pentru posibile procese. Comisia şi-a prezentat descoperirile în
1984 şi a emis raportul Nunca Mas (niciodată din nou), un raport clasic în categoria
drepturilor omului.
Comisiile pentru aflarea adevărului nu sunt procese; acestea sunt numai forumuri de
anchetă pentru descoperirea atrocităţilor din trecut. Unele au fost stabilite de autorităţile
publice; altele de organizaţii private. Atunci când se desfăşoară în cadrul unui proces
neutru, astfel de comisii au calitatea de a stabili în mod rapid şi direct faptele referitoare
la crimele de război (ca în El Salvador şi Nicaragua) sau abuzurile asupra drepturilor
omului ale fostelor regimuri (cum ar fi Argentina, Chile, Brazilia şi Haiti).
Scopul majorităţii comisiilor pentru aflarea adevărului a fost acela de a stabili faptele
referitoare la încălcările DIU, ale legilor naţionale şi dreptului internaţional al drepturilor
omului. Aceste comisii au publicat rapoarte şi au făcut recomandări referitoare la modul
în care guvernul trebuie să reacţioneze la încălcarea legilor.
Comisiile pentru aflarea adevărului şi reconciliere
Africa de Sud a dus mai departe această abordare a căutării dreptăţii. Comisia din Africa
de Sud pentru aflarea Adevărului şi Reconciliere (CAR) a fost creată pentru a ancheta
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crimele care au avut loc în timpul conflictului pentru abolirea apartheidului – o structură
în care minoritatea albă domina sistemul politic şi economic al ţării. În regimul de
apartheid, africanilor de culoare, cât şi asiaticilor şi oamenilor cu strămoşi de mai multe
naţionalităţi le-au fost refuzate multe drepturi şi beneficii acordate celor cu rădăcini
europene. CAR a investigat atât crimele comise de către guvernul Africii de Sud şi de
susţinătorii apartheidului cât şi de grupuri, cum ar fi Congresul Naţional African (CNA),
care au fost implicate în rebeliuni armate împotriva guvernului de apartheid.
CAR din Africa de Sud diferă de comisiile anterioare pentru aflarea adevărului prin aceea
că aceasta a fost organizată ca parte a sistemului judiciar. Cu toate acestea, scopul ei nu
este judecarea şi pedepsirea, ci reconcilierea personală şi politică. CAR a stipulat că dacă
cei care au încălcat legile depun mărturie şi spun adevărul despre faptele săvârşite, ei pot
fi iertaţi în mod legal pentru crimele lor (un proces denumit amnistie). Oamenii acuzaţi de
crime şi care au depus mărturie mincinoasă şi incompletă în faţa CAR pot fi judecaţi în
conformitate cu legea naţională.
Mii de persoane au înaintat cereri către CAR pentru amnistiere. Până la sfârşitul anului
1999, Comisia de Amnistiere a CAR a amnistiat 568 de persoane; a refuzat să acorde
amnistie unui număr de 5.287; a acordat amnistie parţială pentru 21 de persoane; a
solicitat retragerea a 161 de cereri; şi are decizii nepronunţate în 272 de cazuri – un total
de 6.039 de cazuri.
Majoritatea criteriilor pentru amnistiere se refereau la mărturisirea completă a faptelor de
către cei care le-au comis şi asigurarea că actele au fost comise din motive politice şi nu
pentru câştiguri personale sau din răutate personală faţă de victime. Comisia a luat în
considerare de asemenea şi „gravitatea faptelor” şi proporţionalitatea dintre acte şi
rezultatele urmărite prin acestea.
CAR din Africa de Sud caută de asemenea să ajute victimele crimelor de război prin a le
permite să îşi spună povestea şi prin oferirea de compensații şi servicii sociale. Mai mult
de 20.000 victime ale abuzurilor asupra drepturilor omului au înaintat declaraţii la CAR.
Criticii CAR arată neajunsurile. Mulţi oameni au depus mărturie cu referire la evenimente
la care nu au fost martori direcţi. Singurele crime pe care CAR le-a anchetat au fost cele
aduse la cunoştinţă de martori. CAR nu a încercat să ancheteze crimele dacă nu apăreau
martori voluntari. O întrebare majoră este dacă oamenii care au ucis şi torturat victime
nevinovate ar trebui să scape nepedepsiţi chiar dacă îşi recunosc crimele. Au mai existat
şi alte întrebări, de exemplu, dacă compensaţiile morale sunt suficient de mari pentru a
achita suferinţele (incluzând costurile medicale, pierderea veniturilor atunci când un
membru al familiei a fost ucis).
Surse:
Nuremberg Patru Ani Mai Târziu, Irwin Cotler, ed. McGill-Queen’s University Press, Montreal 1995.
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Pentru profesori
Pagina 7 din 7
ICRC website: www.icrc.org
Discursul de deschidere al Conferinţei Diplomatice a Plenipotenţiarilor Naţiunilor Unite referitoare la Organizarea Curţii Penale
Internaţionale, Roma, Italia, iunie 1998 – transcriere din În căutarea justiției gobale, PT II
Explicația votului de Dl. Dilip Lahiri, Şeful Delegaţiei Indiei, referitoare la adoptarea Statutului Curţii Penale Internaţionale, 17 iulie
1998
www.un.org/icc/speeches/717ind.htm
Robinson Everett, Soldații americani și CPI, în SUA și la CPI, edited by Sarah B., Sewall and Karl Kaysen, Rowman et Littlefield
Publishers, Inc.
David Manasian, Legal Editor, Economist magazine transcribed from În căutarea justiției globale, Partea a II-a
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Ce încălcări ale dreptului internaţional umanitar constituie
crime de război?
Statutul Curţii Penale Internaţionale descrie grave încălcări ale DIU care reprezintă crime
de război atunci când sunt comise împotriva oricărei persoane protejate: combatanţii
răniţi sau bolnavi, prizonierii, civilii etc. Unele dintre acestea sunt rezumate mai jos.

















Uciderea intenţionată;
Tortura şi tratamentul inuman (...);
Cauzarea intenţionată a unor mari suferinţe (...);
Direcţionarea intenţionată a atacurilor împotriva civililor sau a obiectelor civile,
sau împotriva personalului, instalaţiilor, materialelor, unităţilor sau vehiculelor
implicate în ajutorul umanitar;
Deportarea, transferul forţat sau strămutarea civililor;
Utilizarea de arme, proiectile, mijloace şi metode de război interzise care au
natura de a provoca suferinţe inutile sau care sunt nediscriminatorii;
Folosirea intenţionată a înfometării civililor ca metodă de război prin lipsirea
acestora de bunurile necesare supravieţiuirii;
Jefuirea unui oraş sau a unui loc;
Luarea de ostateci;
Comiterea de violuri, sclavie sexuală, prostituţie forţată sau orice altă formă de
violenţă sexuală;
Uciderea sau rănirea unui combatant care, după ce a depus armele sau nu mai are
mijloace de luptă, s-a predat;
Recrutarea sau înrolarea copiilor sub vârsta de cincisprezece ani în forţele armate
sau folosirea acestora pentru participarea în mod activ la ostilităţi;
Lansarea intenţionată a unui atac deşi se cunoaşte faptul că un astfel de atac ar
provoca pierderi colaterale de vieţi sau vătămarea civililor ori distrugerea
obiectelor civile sau deteriorarea pe scară largă şi pe termen lung a mediului
înconjurător ;
Utilizarea unui civil sau a altei persoane protejate pentru a face ca anumite puncte,
zone sau forţe militare să fie imune în faţa operaţiunilor militare (scuturi umane);
Pronunţarea de sentinţe şi desfăşurarea execuţiilor fără o hotărâre anterior
pronunţată de un tribunal permanent, şi fără acordarea tuturor garanţiilor care sunt
considerate în general ca fiind indispensabile.
- din Art. 8 al Statutului Curţii Penale Internaţionale
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Materialul resursă 1

Opinii referitoare la pedepsirea crimelor de război
Oamenii care au comis crime de război trebuie pedepsiţi?

da
nu
nu ştiu

- grafic în documentul original -

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

După încheierea conflictelor, oamenii care au încălcat regulile trebuie....?
să fie aduşi în faţa justiţiei
să fie demascaţi în public
dar să nu fie acuzaţi
să fie iertaţi sau amnistiaţi
să fie uitaţi
(nu ştiu)

- grafic în documentul original -

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

În perioada 1998 – 1999, a fost desfăşurat un studiu în 16 ţări (din care 12 au trecut recent prin conflicte armate).
Aceste grafice indică părerile celor care au participat la studiu.
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Materialul resursă 2

Puncte de vedere asupra uitării sau căutării dreptăţii
La terminarea unui război civil, trebuie să ierţi şi să uiţi.
- Paul Thibauld, eseist

Prea multă iertare şi prea multă uitare nu lasă rănile să se
vindece.
- Louis Jonet, magistrat şi Raportor Special ONU privind impunitatea

Cambodgia: punctele de vedere a două victime
Vocea 1
Calmul şi expresia distantă de care dă dovadă te pot face să crezi că tocmai a depăşit o tragedie personală. Nu este cazul. Încă mai
aude strigătele, imaginile torturii sunt încă imprimate adânc în memorie. Vrea dreptate, nu răzbunare.
Cum aş putea să uit? Aveam 30 de ani atunci, şi mi s-a imprimat permanent în memorie. Toate victimele simt aşa; noi vrem ca liderii
Khmerilor Roşii să suporte consecinţele faptelor lor.
- Vann Nath, supravieţuitor al unui centru de tortură din Cambodgia unde au pierit 18.000 de persoane

Vocea 2
Care ar fi diferenţa pentru cambodgianul de rând dacă Ta Mok [lider al Khmerilor Roşii] ar fi adus în faţa justiţiei? Tot ceea ce
vreau este să fie pace în Cambodgia.
- un şofer de taxi care şi-a pierdut tatăl şi cinci fraţi şi surori
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Chile: două puncte de vedere
Vocea 1
Aducerea politicenilor în faţa justiţiei ar trebui să determine comunitatea în care s-au petrecut faptele, să îşi examineze propria
conştiinţă. Merită să-l aducem pe Pinochet în faţa justiţiei din Chile, deoarece chilienii ştiu prea bine că jumătate dintre ei au fost în
favoarea loviturii de stat.
- Paul Thibaud, eseist
Vocea 2
Nu va exista reconciliere fără adevăr şi dreptate. Trebuie să ştim unde sunt trupurile celor care au „dispărut”.
- Gladys Diaz, jurnalist, prizonier politic timp de mai mult de doi ani
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Sierra Leone: trei puncte de vedere ale locuitorilor din Sierra Leone
Vocea 1
Amnistia nu numai că nu va rezolva problemele acestei ţări, dar va conserva cercul vicios al violenţei şi impunităţii. Amnistiile sunt
sortite eşecului.
- Abdul Tejan-Cole, avocat
Vocea 2
Ce aş face dacă m-aş întâlni cu torţionarii mei pe stradă? Le-aş spune că într-o zi Cel de Sus va alege între familiile lor şi a mea.
Dacă nu iertăm, mai mulţi oameni îşi vor pierde braţele.
- Lemain Jusu Jarka,
rebelii i-au tăiat ambele braţe pentru că a ţinut sub tăcere fuga fiicei sale
Vocea 3
Eu sunt un om cu principii şi sunt de părere că încălcările trebuie pedepsite. Dar cine va judeca pe cine? Nu are nimeni controlul cu
adevărat. Dacă guvernul va spune „Vă vom aduce în faţa justiţiei”, rebelii vor începe iarăşi luptele.
- Alimany Koroma, pastor
Sierra Leone: două puncte de vedere ale unor străini
Vocea 1
Amnistia nu face altceva decât să renască ciclul impunităţii (...) Crimele au fost atât de oribile încât pur şi simplu nu ne putem aştepta
la o pace de durată.
- Corinne Dufka, de la Human Rights Watch
Vocea 2
Amnistia este complet inacceptabilă. Sunt dezgustat. Dar mă uit la copiii pe care îi hrănim şi de care avem grijă şi abandonez ideea.
Oamenii din Sierra Leone ştiu ce vor – pace, acum, mai degrabă decât dreptate. Într-un fel, o amnistie este un scandal. Pe de altă
parte, poate că e mai înţelept aşa.
- membru al personalului umanitar
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Materialul resursă 3

Fişă de date: privire asupra comisiilor de aflare a adevărului
Partea I: informaţiile de bază
După evenimentele deosebit de sângeroase, unele ţări au organizat comisii pentru aflarea adevărului, care au ca scop general stabilirea
situaţiei de fapt în privinţa încălcărilor DIU, ale legilor naţionale şi ale dreptului internaţional al drepturilor omului. Comisiile pentru
aflarea adevărului nu sunt tribunale; acestea sunt numai forumuri de anchetă a atrocităţilor din trecut. Aceste comisii publică în
general rapoarte şi fac recomandări referitoare la modul în care guvernul ţării trebuie să reacţioneze şi să evite în viitor încălcările
legilor pe scară largă.
Unele comisii pentru aflarea adevărului au fost constituite de către autorităţile publice; altele de către organizaţii private.
Acestea au fost create fie după o schimbare radicală a guvernului (de exemplu în Chile şi Africa de Sud), fie în cadrul unui acord de
pace care pune capăt unui război civil (de exemplu, în Salvador şi Guatemala) fie în timpul unei perioade de tranziţie de la conducerea
militară la conducerea civilă (de exemplu, în Argentina şi Uruguay).
Argentina a organizat prima comisie pentru aflarea adevărului în 1983 pentru a ancheta şi a dezvălui adevărul referitor la dispariţia a
mii de oameni în timpul regimurilor anterioare. După luarea declaraţiilor a sute de martori, comisia a demonstrat existenţa lagărelor de
detenţie secrete şi a cel puţin 8.900 de „persoane dispărute” şi a înaintat cazuistica pentru eventuale procese. Raportul comisiei din
1984, care are aspect de roman, se numeşte raportul Nunca Mas (niciodată din nou), şi reprezintă un raport clasic în categoria
rapoartelor despre drepturilor omului.
În Africa de Sud, a fost creată o Comisie pentru aflarea Adevărului şi Reconciliere (CAR) pentru a ancheta crimele care au avut loc în
timpul conflictului pentru abolirea apartheidului – un regim în care minoritatea albă domina sistemul politic şi economic al ţării. În
regimul de apartheid, africanilor de culoare, cât şi asiaticilor şi oamenilor cu strămoşi de mai multe naţionalităţi le-au fost refuzate
multe drepturi şi beneficii acordate celor cu rădăcini europene. Comisia pentru aflarea Adevărului şi Reconciliere a anchetat atât
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crimele comise de către guvernul Africii de Sud şi de susţinătorii apartheidului cât şi de grupuri, cum ar fi Congresul Naţional African
(CNA), care erau implicate în rebeliuni armate împotriva guvernului de apartheid.
Comisia pentru aflarea Adevărului şi Reconciliere din Africa de Sud diferă de comisiile anterioare pentru aflarea adevărului prin aceea
că aceasta a fost organizată ca parte a sistemului judiciar. Cu toate acestea, scopul ei nu este judecarea şi pedepsirea, ci reconcilierea
personală şi politică. Comisia pentru aflarea Adevărului şi Reconciliere a oferit o şansă celor care au încălcat legile de a fi iertaţi în
mod legal pentru crimele lor (un proces denumit amnistie), dacă depun mărturie şi spun adevărul despre faptele săvârşite. Oamenii
acuzaţi de crime şi care au depus mărturie mincinoasă şi incompletă în faţa comisiei pot fi judecaţi în conformitate cu legea naţională.
Mii de persoane au înaintat cereri către CAR pentru amnistiere. Până la sfârşitul anului 1999, Comitetul de Amnistiere al Comisiei
pentru aflarea Adevărului şi Reconciliere a amnistiat 568 de persoane; a refuzat să acorde amnistie unui număr de 5.287; a acordat
amnistie parţială pentru 21 de persoane; a solicitat retragerea a 161 de cereri; şi are decizii nepronunţate în 272 de cazuri – un total de
6.039 de cazuri.
Mai recent, comisiile pentru aflarea adevărului au început să funcţioneze în Nigeria şi în Panama şi vor începe să funcţioneze şi în
Sierra Leone şi Timorul de Est. Se poartă discuţii pentru înfiinţarea unor astfel de comisii în Mexic, Bosnia, Serbia şi Ghana, şi de
asemenea în Canada, unde tratamentul aplicat indigenilor va fi analizat oficial.
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Materialul resursă 3

Fişă de date: privire asupra comisiilor de aflare a adevărului
Partea a II-a: declaraţii referitoare la comisiile pentru aflarea adevărului
Nu spunem că ar trebui să închidem ochii faţă de trecutul nostru, dar justiţia nu poate urmări pe toată lumea. Ar fi fără de sfârşit.
- Desmond Tutu, laureat al Premiului Nobel pentru Pace
şi Preşedinte al Comisiei pentru aflarea Adevărului şi Reconciliere din Africa de Sud

Discuţiile referitoare la rolul pe care trebuie să-l aibă o Comisie pentru aflarea Adevărului şi Reconciliere sprijineau ideea că, dată
fiind situaţia specială din Ruanda, o Comisie pentru aflarea Adevărului şi Reconciliere nu este cea mai bună metodă de a înlătura
nepedepsirea şi de a pune bazele stabilităţii politice. Guvernul ruandez era convins că singura modalitate prin care se putea obţine
reconstrucţia naţională şi pacea de durată pentru oamenii din Ruanda era aceea de a aplica justiţia, şi că era o iluzie să speri la
înţelegere sau coexistenţă în pace dacă oamenii responsabili şi implicaţi în crime nu ar fi fost pedepsiţi mai întâi.
- Faustin Nteziyayo, Ministru al Justiţiei, Ruanda, 1998

Victimele şi supravieţuitorii au nevoie să povestească suferinţele pe care le-au îndurat, să îşi coreleze versiunile asupra
evenimentelor, să indice agresorul şi să detalieze asupra agresiunii, astfel exprimându-şi gândurile de răzbunare şi adânci
resentimente, ură morală şi strigătul disperat pentru dreptate. Deoarece au suferit, ei nu sunt răniţi doar fizic ci au şi cicatrici morale
şi le-a fost afectat respectul de sine. Au nevoie să îşi redobândească respectul de sine. O comisie pentru aflarea adevărului ajută la
înfăptuirea tuturor acestor lucruri şi reprezintă un instrument prin care se insuflă şi se consolidează încrederea în sfârşitul unei ere
de mari nedreptăţi.
- Rajeev Bhargava, Centrul de Studii Politice, New Delhi, 1998

Pentru a se asigura reîntregirea unei societăţi, aceasta trebuie să recunoască cele întâmplate, să despăgubească victimele şi să
pedepsească pe vinovaţi. Acest lucru nu înseamnă că trebuie închişi cei care au făcut abuzurile, dar măcar să li se pretindă să îşi
mărturisească păcatele şi să îşi ceară iertare.
-

Martin Abregu, Director al Centrului pentru Studii Juridice şi Sociale, Argentina, 1998
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Simplul fapt că un asasin recunoaşte în faţa victimei sau a familiei victimei că a ucis în mod intenţionat pe cineva, că a plasat o
bombă într-o biserică sau într-un alt loc cu intenţia de a ucide, este un început al dreptăţii. (...) Multe dintre victime sunt satisfăcute,
deoarece le-a fost redată demnitatea, iar suferinţele lor au fost recunoscute. Alte victime sunt nesatisfăcute deoarece simt că asasinul
scapă mult prea uşor.
Richard Goldstone, judecător din Africa de Sud, fost procuror al
Tribunalelor Penale Internaţionale pentru Fosta Iugoslavie şi Ruanda, 1998
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Materialul resursă 4

Tăcerea societăţii în privinţa crimelor de război
Atunci când armele războiului amuţesc iar uciderile, torturile, violurile şi teroarea se opresc, cum trebuie să abordeze guvernele
violenţele trecutului şi încălcările grave ale regulilor conflictelor armate care au avut loc? Problema este care ar fi cea mai bună
modalitate de a introduce ceea ce a fost denumit „politica memoriei” într-un organism social nou şi care să vindece urmele. Unele
persoane şi guverne susţin că trecutul este încheiat şi societatea ar trebui să treacă peste acesta pentru a se concentra asupra viitorului.
Uitarea trecutului, sau „amnezia colectivă” aprobată de stat, acoperă situaţiile în care nu a existat un proces de tragere la răspundere
coordonat de guvern şi nu a fost desfăşurată o analiză de către stat asupra responsablităţii pentru crimele de război sau terorii civile.
Tăcerea societăţii poate fi produsul unei alegeri explicite, rezultatul nevoii statelor de a-şi continua guvernarea din momentul încetării
conflictului. Când tăcerea reprezintă o alegere explicită, aceasta este legată adesea de acordarea de amnistii sau graţieri, care
protejează membrii fostului guvern de anchetele judiciare referitoare la crimele de război şi abuzurile umanitare în perioada în care
respectivii au controlat aparatul de stat.
Pe termen scurt, uitarea sau ignorarea abuzurilor trecutului reprezintă cel mai rapid mijloc de a trece de la o perioadă de război sau
regim totalitarist la o nouă formă de guvernământ.
Alegerea unei astfel de tăceri este lucrul de care se tem multe dintre victime, deoarece implică lipsa de respect pentru durerile suferite
de persoanele sau grupurile vizate. Tăcerea este asemănătoare negării. În cadrul discuţiei referitoare la lipsa judecării fostei Stasi (fosta
Poliţie Secretă din Germania de Est) care a impus comunismul până în 1989, Tina Rosenberg observă că din moment ce nimeni nu a
fost pedepsit pentru torturi sau alte abuzuri, senimentul era „că nu s-ar fi întâmplat”.1 După spusele savantului Aryeh Neier,
„Coexistenţa paşnică pare mult mai dificilă dacă cei care au fost victimizaţi văd că nimeni nu este tras la răspundere pentru suferinţele
lor”.2 Politica de uitare poate menţine resentimentele îngropate în inimile victimelor, lăsându-le să se inflameze, fără a oferi o
alternativă de vindecare.
- sursa: Crystal C. Campbell, lucrare nepublicată
1
2

Rosenberg, Tina, Pământul bântuit, Înfruntarea fantomelor Europei după comunism, Cărțile Vintage, New York, 1996
Neier, Aryeh, Brutalitate, Genocid, Teroare și Lupta pentru Justiție, Times Books, 1998
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Materialul resursă 5

Este prea târziu? – Algeria / Franţa
1954 – 1962
1962
1962 – 1999
2000

2001

2002

Datele istorice ale unei dezbateri publice în Franţa
Franţa porneşte războiul împotriva luptătorilor pentru indepenedenţă din Algeria.
Acordurile de la Evian dintre Franţa şi Algeria pun capăt războiului.
Acestea includ amnistia generală pentru membrii celor două tabere care au comis atrocităţi.
Condamnare repetată a exceselor armatei franceze din partea unor persoane sau grupuri din Franţa.
Deşi sunt publicate cărţi şi articole, nu există o dezbatere publică de amploare.
Louisette Ighilahriz, fostă militantă algeriană care a fost torturată timp de trei luni în 1957, face dezvăluiri publice.
Generalii francezi implicaţi potrivit relatării acesteia reacţionează în mod public, aducând în discuţie alte fapte,
declaraţii ale politicienilor şi declanşând o dezbatere publică de amploare, care a inclus următoarele:
 Doisprezece savanţi proeminenţi solicită în mod public guvernului francez să abordeze cazul în mod oficial şi
să condamne torturile care au avut loc în timpul războiului din Algeria.
 Primul ministru Jospin declară „Nu cred că dezvăluirea adevărului va slăbi puterea naţiunii. Din contră, o va
spori, permiţându-i să-şi construiască viitorul pe baza lecţiilor din trecut”.
 Preşedintele Chirac declară „Nu ar trebui să întreprindem acţiuni care să deschidă răni vechi”.
 Un grup de politicieni francezi propun crearea unei comisii de anchetă pentru a investiga torturile şi crimele
împotriva umanităţii comise de Franţa. Scopul acestei comisii ar fi acela de a ajuta la aflarea adevărului şi de a
sugera modalităţi de compensare a victimelor şi a celor care au refuzat să participe la crime.
Generalul Paul Aussaresses, care în perioada 1955 – 1957 era ofiţer de informaţii în Algeria, publică o carte în luna
mai, intitulată Serviciile Speciale, Algeria 1955 – 1957, în care recunoaşte că a torturat prizonieri în timpul războiului
de independenţă al Algeriei. După publicarea cărţii, Liga Drepturilor Omului îl acuză de faptul că susţine crimele de
război. Mişcarea Împotriva Rasismului şi pentru Prietenia între Popoare, Louisette Ighilahriz şi cele două surori ale lui
Larbi Ben M’Hidi, care a fost ucis în prezenţa generalului, îl dau în judecată pentru crime împotriva umanităţii.
Pe data de 14 decembrie, în urma procesului generalului, curtea de apel din Paris susţine refuzul judecătorului de a
analiza reclamaţiile care îl privesc pe Aussaresses pentru crime împotriva umanităţii pe baza amnistiei din 1968 care
includea toate crimele comise în timpul războiului din Algeria.
Pe data de 25 ianuarie, un tribunal penal din Paris îl amendează cu 7.500 de Euro pe Generalul Aussaresses pentru
acţiunea de justificare a crimelor de război. Cei doi editori sunt amendaţi cu 15.000 Euro fiecare.
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Voci
Opiniile a doi generali aflaţi la ordin în timpul evenimentelor din Algeria:
Nu, tortura nu este indispensabilă în timpul războiului. Te poţi descurca la perfecţie şi fără tortură. Mă întristează când mă gândesc
în trecut la Algeria, deoarece tortura făcea parte din spiritul vremii. Am fi putut să facem lucrurile altfel.
-Generalul Jacques Massu

Niciodată nu mi-a plăcut tortura, dar am hotărât că va trebui să apelez la ea atunci când am sosit la Algier. Era deja o practică
standard în momentul respectiv. Date fiind aceleaşi condiţii, aş face iarăşi acelaşi lucru; nu cred că există alternativă. Spunând
acestea, trebuie să adaug că de obicei am obţinut rezultate bune fără tortură. Aş spune chiar că cele mai mari succese ale mele au
fost obţinute fără o singură lovitură asupra persoanei interogate. Dar există situaţii când acest lucru este imposibil, când esti presat
de timp.
Mă opun ideii ca statul francez să îşi ceară scuze astăzi. Nu am făcut nimic pentru care să ne cerem scuze. Admitem anumite fapte,
desigur, dar fără a generaliza. Personal, nu am niciun regret.
- Generalul Paul Aussaresses
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Materialul resursă 5

Este prea târziu? – Algeria / Franţa
Despre soldaţi
Veteranii sunt de părere că sunt afectaţi de modul în care acuzaţiile de tortură sunt aruncate asupra tuturor celor două milioane de
soldaţi care au servit în acest război şi au conţtiinţa curată în această privinţă.
- Wladyslas Marek, caporal în Algiers din 1960 până în 1962,
acum Preşedinte al Federaţiei Naţionale a Veteranilor din Algeria şi Tunisia

Foarte puţini soldaţi au fost implicaţi în torturi. Dar mulţi dintre ei ştiau despre acestea, le-au văzut, şi nu au spus nimic, deoarece
opoziţia faţă de disciplina militară presupune curaj. Era un climat general de rasism şi, mai presus de toate, de dispreţ inerent
războaielor coloniale care au făcut posibilă această atitudine pasivă faţă de violenţă.
- Georges Doussin,
Preşedinte al Asociaţiei Franceze a Veteranilor şi Victimelor de Război

Soldaţii se temeau de ceea ce li s-ar fi putut întâmpla dacă ar fi contestat sau ar fi refuzat să execute ordinele, în special cele
referitoare la tortură. Cu toţii, fără excepţie, măcar au auzit sau au văzut torturile care aveau loc. Ei îmi spun că adevărata lor
traumă este provocată de faptul că nu s-au opus la momentul respectiv; că aveau 20 de ani şi nu au putut lua atitudine.
- Marie – Odile Godard, psiholog

Despre responsabilitate
Responsabilitatea primară aparţine autorităţilor politice, care cunoşteau foarte bine cele ce se petreceau şi nu ar fi trebuit să dea o
carte albă armatei.
- Hugues Dalleau, Preşedintele Uniunii Naţionale a Veteranilor

Dacă guvernul francez nu dorea practicarea torturii, ar fi trebuit să spună acest lucru în mod clar şi oficial. Dacă, în lipsa
instrucţiunilor clare, armata nu dorea practicarea torturii – pentru a apăra onoarea proprie sau onoarea Franţei – structurile
ierarhice ar fi trebuit să spună acest lucru în mod explicit.
- Roger Monie, locotenent în armata de rezervă

Pentru mulţi francezi din perioada respectivă tortura reprezenta o reacţie justificată la atrocităţile comise de naţionaliştii algerieni.
- Benjamin Stora, profesor de istorie
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Despre ignorare, dreptate şi adevăr
Pentru moment, nu sunt în favoarea unei soluţii penale. Ar fi mai bine să punem capăt acestor războaie ale amintirilor decât să le
păstrăm vii pentru totdeauna. Este posibilă organizarea unei comisii pentru aflarea adevărului şi reconciliere, compusă din jurişti,
oameni de onoare şi integri, personaje politice şi istorici, pentru a permite ca amintirea celor întâmplate să se răspândească în
rândul unor grupuri.
- Benjamin Stora, profesor de istorie

Nimic nu este mai important pentru victime şi familiile acestora decât să vadă că adevărul iese la lumină. Până când se va întâmpla
acest lucru, tristeţea nu se poate îndepărta; nu este posibil niciun remediu. Acelaşi lucru se aplică şi în cazul statelor. Recunoaşterea
trecutului – oricât de tragic şi de dureros ar fi acesta – este esenţială pentru viitor, deoarece naţiunile, ca şi oamenii – nu pot trăi în
minciună pentru totdeauna. Ceea ce este necesar este destul de simplu atât pentru Franţa cât şi pentru Algeria pentru a stabili
realităţile crimelor comise de ambele părţi în timpul războiului din Algeria.
- Robert Badinter, fost Ministru al Justiţiei din Franţa

Există nevoia de a discuta pe tema acestor epioade ruşinoase: deschiderea mai amplă a arhivelor, obţinerea de relatări de la martori,
ascultarea unor puncte de vedere diferite. O ţară poate să înveţe mai multe din paginile negre ale istoriei decât cele în care se descrie
ca fiind un erou curajos sau o victimă nevinovată.
- Tzvetan Todorov, filozof
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Materialul resursă 5

Este prea târziu? – Algeria / Franţa
Despre ignorare, dreptate şi adevăr
Singura mea îngrijorare este de a înţelege modul în care un popor civilizat poate să alunece înapoi în barbarie. Dacă vrem să
împiedicăm reapariţia unor astfel de episoade ruşinoase, trebuie să le privim direct în faţă – să spunem adevărul despre fondul politic
al torturii. Nu dorim ca urmaşii noştri să descopere orori pe drumul lor prin viaţă şi ruşine în suflete, pentru simplul motiv că
strămoşii lor au minţit.
- Jacques Julliard, fost ofiţer care a servit în Algeria

La sfârşitul războiului, opinia publică a aspirat către uitare. Într-o anumită măsură, acest lucru este sănătos. Nu poţi imprima pentru
totdeauna ceva în memoria unui om; nu ar fi sănătos. Pe de altă parte, uitarea poate fi foarte dăunătoare, dacă nu se cunosc faptele
şi nici adevărul. Este necesar ca întreaga populaţie franceză să susţină condamnarea morală a torturii.
- Laurent Schwartz, matematician

Dreptul internaţional interzice tortura în toate condiţiile, de exemplu:
În perioada conflictelor armate
... următoarele acte sunt şi vor rămâne interzise în orice moment şi în orice loc în privinţa persoanelor menţionate mai sus:
(a) atingerile aduse vieţii şi integrităţii corporale, mai ales omorul sub toate formele, mutilările, cruzimile, torturile şi chinurile...
- Articolul 3 comun celor patru Convenţii de la Geneva (1949)

În orice moment
1. Fiecare stat parte va lua măsuri administrative, legislative, judiciare sau alte măsuri eficiente pentru a împiedica comiterea unor
acte de tortură pe teritoriul aflat sub jurisdicţia sa.
2. Nicio împrejurare excepţională, oricare ar fi ea, fie că este vorba de starea de război sau ameninţarea cu războiul, de instabilitate
politică internă sau de orice stare de excepţie, nu poate fi invocată pentru a justifica tortura
3. Un ordin primit de la un ofiţer superior sau o autoritate publică nu poate fi invocat ca justificare a torturii.
- articolul 2 al Convenţiei ONU împotriva torturii (1984)
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Explorarea 4B: Evoluţia tribunalelor internaţionale
Explorarea 4B, care include unele materiale pentru cursanţii mai avansaţi, urmăreşte
dezvoltarea eforturilor internaţionale de asigurare a justiţiei în cea de-a doua jumătate a
secolului XX. Modulul introduce cursanţii în atmosfera proceselor de după cel de-al
doilea război mondial, când, pentru prima oară, naţiunile s-au reunit pentru a judeca
persoanele vinovate de crime de război şi de încălcări grave ale dreptului internaţional
umanitar ( DIU).
În explorarea dezvoltării unui sistem de drept penal internaţional, cursanţii urmează să
analizeze unele probleme fundamentale ale aplicării, precum vinovăţia unei persoane care
încalcă legea şi respectă ordinele unui superior, cine are calitatea necesară pentru a judeca
o altă persoană şi de ce statele au considerat necesar să înfiinţeze un tribunal penal
internaţional.
Obiective:
 Înţelegerea evoluţiei eforturilor internaţionale întreprinse pentru a aduce criminalii
de război în faţa justiţiei
 Conştientizarea unor probleme pe care le implică judecarea crimelor de război
Resurse:
 Voci de la Nuremberg:
• Despre scopul proceselor de la Nuremberg
• Din declaraţiile finale ale acuzaţilor
• Din deciziile tribunalului
 Principiile de la Nuremberg, 1946
 Fişă de informaţii: tribunalele internaţionale ad hoc
 Fişă de informaţii: răspunsuri la întrebările referitoare la Curtea Penală
Internaţională
Pentru cursanţi:
 Informaţiile de bază de la Nuremberg
 Trei moduri de abordare a justiţiei (vezi Explorarea 4A)
Pregătire:
Decideţi dacă să cereţi cursanţilor să citească „Datele de bază de la Nuremberg” înainte
de sesiune.
Proiectaţi modul de utilizare a lecturii „Voci de la Nuremberg” în maniera care se
potriveşte cel mai bine abilităţilor cursanţilor.
Decideţi dacă cereţi cursanţilor să citească fişa de date ca pregătire pentru sesiunea a
doua.
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Timp:
Două sesiuni de 45 până la 60 de minute
1. Discuţii deschise (5 – 10 minute)
 Ce ştiţi despre Tribunalele Penale Internaţionale pentru Ruanda (1994) sau Fosta
Iugoslavie (1993) sau despre Tribunalele Militare Internaţionale de la Nurmeberg
sau Tokyo organizate după cel de-al doilea război mondial?
 De ce credeţi că se înfiinţează tribunalele internaţionale?
2. Precedentul creat la Nuremberg (grupuri restrânse) (30 – 40 minute)
Prezentaţi informaţiile de bază referitoare la primul tribunal militar internaţional,
convocat în 1945 în Nuremberg, Germania:
 În 1945, cel de-a doilea război mondial a luat sfârşit cu pierderi umane uriaşe:
milioane de evrei şi alte minorităţi au fost exterminate în lagărele de concentrare;
milioane de civili ucişi, bombardaţi, forţaţi să îşi părăsească locuinţele; milioane
de soldaţi capturaţi şi deţinuţi; oraşe distruse de bombardamente grele şi
sistematice, şi prima utilizare a bombelor atomice, care au distrus complet oraşele
Nagasaki şi Hiroshima.
 Aliaţii victorioşi (Marea Britanie, Uniunea Sovietică, Statele Unite şi Franţa) au
convocat Tribunalul în toamna anului 1945 în Nuremberg, Germania, pentru a
judeca 22 de lideri nazişti. Fiecare dintre cele patru naţiuni a pus la dispoziţie doi
judecători şi o echipă de procurori.
 O echipă de avocaţi germani a apărat acuzaţii, de la Hermann Goering (Mareşalul
Germaniei), Wilhelm Keitel (Şeful Forţelor Armate Germane) şi Joachim von
Ribbentrop (Ministrul de Externe German), până la oficilităţi mai puţin
importante ale guvernului.
 Acuzaţii au fost anchetaţi cu privire la crime împotriva păcii (planificare, iniţierea
şi finanţarea unui război de agresiune), crime de război (încălcarea DIU) şi crime
împotriva umanităţii (crime, execuţii, sclavie, deportare şi alte acte inumane
săvârşite împotriva civililor).
 Nouăsprezece dintre acuzaţi au fost condamnaţi. Trei au fost achitaţi.
Împărţiţi cursanţii în grupuri mici şi discutaţi unul dintre cele trei materiale „Voci de la
Nuremberg”: (10 minute).
 „Despre scopul procesului de la Nuremberg”, care reflectă rolul istoric al
tribunalului, aşa cum a fost văzut de procurori.
 „Din declaraţiile finale ale acuzaţilor”, extrase din declaraţiile a patru acuzaţi
 „Din sentinţele Tribunalului”, care reflectă opiniile judecătorilor Tribunalului
Tribunalul Militar Internaţional pentru Orientul Îndepărtat a fost convocat la Tokyo în
1946. Unsprezece ţări au participat la audierile privind acuzaţiile formulate împotriva a
27 de înalţi demnitari japonezi pentru crime de război, crime împotriva păcii şi crime
împotriva umanităţii comise în timpul celui de-al doilea război mondial. Şapte dintre
aceştia au fost condamnaţi la moarte, ceilalţi la închisoare.
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Întrebări posibile:
 Avocaţii apărării au susţinut că acuzații nu ar trebui să fie consideraţi răspunzători
pentru crimele pe care le-au comis din moment ce ...
• (1) ... executau ordinele date de superiorii lor.
• (2) ...statele pe care le reprezintă membrii completului de judecată au
comis aceleaşi crime.
 Ce contra-argumente aţi găsit în timpul lecturii?
 Sunteţi de părere că ideile exprimate de procurori, acuzaţi sau judecători ar fi fost
diferite dacă Tribunalul ar fi fost înfiinţat de noul guvern german după război?
Dacă da, care dintre aceste idei? De ce da sau de ce nu?
3. Îngrijorare sporită la nivel internaţional (30 – 45 minute)
Reamintiţi cursanţilor solicitarea Convenţiilor de la Geneva adresată statelor în sensul
asumării responsabilităţii pentru aducerea vinovaţilor în faţa justiţiei. Această
responsabilitate internaţională se poate îndrepta în trei direcţii. Cea mai veche este prin
intermediul tribunalelor la nivel naţional.
A. Tribunalele naţionale din străinătate
Întrebări posibile:
 Aţi auzit de oameni judecaţi pentru încălcări grave ale dreptului internaţional
umanitar sau ale dreptului internaţional al drepturilor omului pe care le-au comis
în altă ţară?
În cele ce urmează vă oferim unele exemple; puteţi selecta altele după cum doriţi.
Exemplul 1: Primarul din Mushubati (un district din Ruanda) a fost arestat în Elveţia şi
adus în faţa unui tribunal militar elveţian; a fost condamnat, în 1999, la închisoare pe
viaţă pentru încălcarea dreptului internaţional umanitar, asasinat şi instigare la asasinat în
timpul genocidului din 1994. Prin intermediul unui apel, sentinţa acestuia a fost redusă la
14 ani. Ultimul apel încă nu a fost judecat.
Exemplul 2: În luna februarie a anului 2000, fostul preşedinte Habré al Ciadului, exilat în
Senegal, a fost acuzat pentru presupuse încălcări ale drepturilor omului comise în Ciad,
între 1982 şi 1990. În anul 2001, Tribunalul Suprem al Senegalului a respins cazul pe
motiv că tribunalele din Senegal nu au competența de a judeca străini pentru crimele
comise în afara teritoriului Senegalului. Reclamanţii şi avocaţii acestora se hotărăsc să
prezinte cazul în afara Senegalului. Câteva luni mai târziu, aproximativ 30 dintre
victimele lui Habré şi avocaţii care îi reprezentau au înaintat o plângere în Belgia
împotriva fostului dictator acuzându-l de crime împotriva umanităţii. Un judecător
belgian a mers la locul faptei şi a luat declaraţii de la zeci de victime şi de la presupuşii
lor torţionari.
Exemplul 3: În 1998, fostul preşedinte chilian Pinochet a fost arestat în Marea Britanie în
baza unui mandat de arestare internaţional emis în Spania prin care se solicita extrădarea
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acestuia pe fondul unor acuzaţii de crimă. Dar, înainte de proces, el a fost eliberat din
motive medicale şi transferat în Chile unde un judecător naţional l-a pus sub aceleaşi
capete de acuzare. În august 2000, Curtea Supremă din Chile a confirmat că Pinochet
trebuie să fie scos de sub imunitate parlamentară pentru a fi judecat. Dar în Decembrie,
Curtea de Apel din Santiago a emis un mandat habeas corpus prin care anula acuzaţiile
aduse lui Pinochet şi, mai mult, în iulie, a decis să respingă temporar acuzaţiile penale
împotriva acestuia. În luna august 2001, Curtea Supremă din Chile a admis o cerere de
analiză a hotărârii, pe baza stării de sănătate mentală a fostului dictator.
 Există persoane care susţin că atunci când tribunalul unei ţări pune sub acuzare şi
judecă pe cineva pentru actele comise într-o altă ţară, tribunalul se amestecă în
treburile interne ale acelei ţări. Sunteţi de acord? De ce da, sau de ce nu? Ce
motive ar putea oferi un tribunal pentru a susţine judecarea unor astfel de „cazuri
străine”?
 Alte opinii merg pe ideea că pentru a judeca în mod corect crimele de război,
procurorii şi judecătorii trebuie să cunoască contextul şi cultura ţării unde au fost
comise crimele. Ce părere aveţi?

Fiecare Parte Contractantă va avea obligaţia de a urmări persoanele acuzate de a fi
comis sau de a fi ordonat comiterea oricăreia din aceste încălcări grave, şi va trebui să
le defere propriilor sale tribunale, indiferent de naţionalitatea lor.
-

Articolul 49/50/129/146 comun Convenţiilor de la Geneva

B. Tribunalele internaţionale ad hoc
Folosiţi fişa de informaţii „Tribunalele internaţionale ad hoc” pentru a analiza acţiunile
internaţionale întreprinse la jumătate de secol după procesele de la Nuremberg şi Tokyo,
ca răspuns la încălcările dreptului internaţional umanitar în Fosta Iugoslavie şi Ruanda.
Întrebări posibile:
 De ce au fost constituite aceste tribunale deşi, în conformitate cu Convenţiile de la
Geneva, fiecare ţară are responsabilitatea de a asigura aplicarea dreptului
internaţional umanitar?
[De exemplu: în Fosta Iugoslavie încălcările erau foarte bine cunoscute şi
evidente. Cu toate acestea, tribunalele naţionale nu doreau să instrumenteze
astfel de cazuri. În Ruanda, sistemul judiciar s-a prăbuşit. Comunitatea
internaţională a dorit să se asigure că principalii criminali de război vor fi aduşi
în faţa justiţiei, că vor avea parte de un proces corect, şi că Tribunalul va
contribui la procesul de reconciliere naţională în Ruanda şi la menţinerea păcii
în regiune.]
 Existenţa unui tribunal internaţional presupune că toţi criminalii de război vor fi
judecaţi de acesta?
[De exemplu: în prezent se depun eforturi comune la nivel naţional şi
internaţional pentru aplicarea justiţiei în Cambodgia şi Sierra Leone. Pentru
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cazurile din Ruanda, au fost propuse patru abordări diferite. De obicei, un
tribunal internaţional nu judecă toţi criminalii, ci numai pe cei mai cunoscuţi.]
C. Curtea Penală Internaţională (CPI)
Dezbateţi fişa de informaţii „Răspunsuri la întrebările referitoare la Curtea Penală
Internaţională”.

Întrebări posibile:
 Care sunt diferenţele dintre tribunalele de la Nuremberg / Tokyo, tribunalele
internaţionale ad hoc şi Curtea Penală Internaţională?
[De exemplu: tribunalele de la Nuremberg şi Tokyo au fost organizate de ţările
învingătoare pentru a judeca criminalii aparţinând statelor învinse; tribunalele
ad hoc şi CPI pot judeca ambele categorii. Tribunalele de la Nuremberg/Tokyo şi
cele pentru fosta Iugoslavie şi Ruanda sunt tribunale temporare, în timp ce
Curtea Penală Internaţională are vocaţie permanentă şi îşi poate desfăşura
activitatea în orice moment. Statutul permanent al CPI are rolul de factor
universal de descurajare a celor ce intenţionează să încalce regulile.]
Dezbateţi declaraţiile următoare, ce reflectă aşteptările şi limitele privitoare la un astfel de
tribunal.
Curtea nu numai că poate să descurajeze potenţialii criminali dar poate să îndeplinească
şi o funcţie educativă, obligând guvernele occidentale să ducă o politică externă mult
mai transparentă.
- William Bourdon, jurist şi Secretar General al Federaţiei Internaţionale a Drepturilor Omului

Un tribunal internaţional (...) nu poate să judece mai mult de 50 de persoane acuzate pe
an. O Curte permanentă cu jurisdicţie asupra tuturor statelor va întâmpina aceleaşi
probleme şi va trebui să îi selecteze pe cei pe care îi va urmări în funcţie de gradul lor de
responsabilitate. De aceea, e greu să ne imaginăm că lupta împotriva impunităţii se
poate baza numai pe justiţia internaţională. Este necesar ca pe termen mediu tribunalele
naţionale să se implice mai activ pentru găsirea unei soluţii.
- Louis Joinet, raportor special ONU asupra impunităţii

Guvernele care au adoptat această măsură înţeleg în mod clar faptul că această Curte
Penală Internaţională nu reprezintă o ameninţare pentru statele cu un sistem judiciar
penal organizat. Dimpotrivă, aceasta este creată pentru a-i proteja pe acei oameni
vulnerabili ale căror guverne, in cazul in care exista, sunt incapabile sau nu doresc să
judece persoanele vinovate de încălcarea drepturilor fundamentale ale omului.
-

Kofi Annan, Secretar General al ONU

Încheiere (10 minute)
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 De ce credeţi că a fost nevoie de 50 ani pentru crearea unei Curți Penale
Internaţionale?
 Care sunt principalele avantajele ale creării unei curți internaționale permanente
pentru judecarea persoanelor acuzate de genocid, crime de război sau crime împotriva
umanităţii? De ce refuză unele ţări să semneze Statutul CPI?

Jurisdicţia universală se bazează pe prezumţia că unele crime sunt reprobabile în aşa
măsură încât făptaşii sunt duşmanii tuturor popoarelor. Aceasta dă oricărui stat dreptul de
a aresta şi de a judeca o persoană pentru anumite acte.

IDEI PRINCIPALE
•

Tribunalele penale internaţionale s-au înfiinţat ca o soluţie pentru
problemele reprezentate de identificarea unei autorităţi care să judece şi să
pedepsească crimele de război.

•

Atunci când judecătorii se pronunţă în privinţa vinovăţiei, ei analizează
dacă acuzatul, a încălcat, în mod intenţionat, regula pentru care este
acuzat.

•

Nici executarea ordinelor şi nici existenţa unui precedent nu-l poate
absolvi de răspundere pe acuzat.
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Activităţi suplimentare
Istorie, literatură, evenimente curente
Găsiţi exemple din istorie, literatură sau cazuri prezente (ori cazuri ipotetice) pentru a
ilustra şi clarifica semnificaţia fiecăruia dintre Principiile de la Nuremberg.
Realizaţi o analiză critică a procesului de la Nuremberg
Scrieţi un eseu (sau o lucrare de cercetare) care să răspundă la următoarea întrebare:
 Faptul că aliaţii victorioşi au judecat un inamic înfrânt a pus sub semnul întrebării
credibilitatea Tribunalului?
Ţineţi o dezbatere.
Urmăriţi evoluţia Curţii Penale Internaţionale
Folosiţi mass-media şi internetul pentru a urmări în semnarea şi ratificarea de către
diferite ţări a Statutului CPI. Descoperiţi care este atitudinea ţării dumneavoastră şi ce
acţiuni au fost întreprinse în acest sens.
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Informaţii de bază pentru Nuremberg
Deşi crimele de război sunt crime care încalcă dreptul internaţional, până în 1945 acestea
au fost judecate numai în tribunalele naţionale. Făptaşii au fost aduşi numai în faţa
tribunalelor statelor unde au avut lor crimele sau în faţa tribunalelor propriilor ţări. De
exemplu, la începutul secolului al XX-lea Statele Unite au judecat şi condamnat unii
dintre membrii propriilor forţe armate pentru atrocităţi comise în timpul conflictului din
Filipine.
După cel de-al doilea război mondial, procesele pentru crime de război au fost
desfăşurate de tribunale militare sau civile în ţări cum ar fi Olanda, Franţa şi Polonia, care
au fost ocupate de forţele germane. Canada, China, Australia, Marea Britanie, Statele
Unite, Olanda şi Filipine au anchetat cazuri ce cuprindeau acuzaţiile aduse naziştilor şi
japonezilor care au comis crime de război în alte zone decât statele unde avea loc
judecarea lor. Se estimează că de la sfârşitul războiului şi până în 1950, aproximativ
10.000 de persoane au fost judecate pentru încălcarea regulilor războiului şi de atunci alte
câteva sute au fost judecate în tribunalele germane.
Dar cine ar trebui să-i judece pe liderii importanţi care au fost acuzaţi de planificarea şi
ordonarea crimelor împotriva păcii, a crimelor de război şi a crimelor împotriva
umanităţii? În 1945, Marea Britanie, Franţa, Uniunea Sovietică şi Statele Unite au
organizat un Tribunal Militar Internaţional la Nuremberg pentru a judeca principalii
acuzaţi nazişti. Un Tribunal Militar Internaţional asemănător pentru Orientul Îndepărtat
format din 11 membri a fost înfiinţat la Tokyo pentru audieri în cazul acuzaţiilor aduse
soldaţilor japonezi.
Înainte de tribunalele de la Tokyo şi Nuremberg, persoanele sancţionate pentru încălcarea
regulilor războiului au fost în general simpli soldaţi sau ofiţeri de grad mediu. Cu toate
acestea, Tribunalele Internaţionale pionere la acel moment au adus în faţa completului de
judecată acuzaţi din vârful sau aproape de vârful ierarhiei militare sau civile. Pedepsirea
acestora va da o semnificaţie reală ideii conform căreia cei care ordonă crime de război
poartă responsabilitatea primară pentru acestea.
În plus, aceste tribunale au dus la o extindere a principiului conform căruia indivizii pot fi
răspunzători din punct de vedere legal în conformitate cu dreptul internaţional, chiar şi
atunci când comportamentul acestora era permisibil în dreptul naţional.
În timp ce procesul de la Tokyo s-a concentrat numai pe crimele împotriva păcii
(planificarea şi finanţarea unui război de agresiune), la Nuremberg cei 22 de acuzaţi au
fost judecaţi şi pentru crime de război şi crime împotriva umanităţii. Hotărârile
pronunţate au dus la ceea ce astăzi este considerat cel mai important set de reguli privind
răspunderea individuală în conformitate cu dreptul internaţional: Principiile de la
Nuremberg.
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Dovezile referitoare la veridicitatea respectivelor acte au fost copleşitoare (mărturiile,
evidenţele şi documentele procesului de la Nuremberg cuprind mai mult de 25.000
pagini). În consecinţă, echipa avocaţilor apărării a rezumat trei argumente principale în
favoarea achitării acuzaţilor:
1) Hitler lua hotărârile iar aceşti oameni, în calitate de subordonaţi, nu aveau de ales ci
trebuiau să îndeplinească dorinţele dictatorului.
2) Unele dintre crimele de care au fost acuzaţi aceşti oameni (cum ar fi genocidul) nu
erau specificate ca fiind crime în conformitate cu dreptul internaţional la momentul
comiterii acestora.
3) Cei care alcătuiau completul de judecată nu erau cu nimic mai buni decât cei judecaţi
din moment ce şi ei comiseseră crime asemănătoare.
Surse: Telford Taylor, Anatomia Proceselor de la Nuremberg, Little Brown, 1992
Yuki Tanaka, Orori ascunse, Westview Press, Oxford, 1996
Curriculum Crucea Roșie Australiană
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Voci de la Nuremberg: despre scopul proceselor de la Nuremberg
Din declaraţia de deschidere a Procurorului Şef Robert Jackson:
Privilegiul de a deschide primul proces din istorie pentru crime împotriva păcii, a umanităţii implică o mare responsabilitate.
(...) Faptul că patru mari naţiuni, emoţionate de victorie şi vătămate de pierderi, opresc braţul răzbunării şi îşi supun voluntar
inamicii prizonieri judecăţii reprezintă o contribuţie semnificativă adusă de Putere, Raţionamentului.
.. Există o diferenţă dramatică între circumstanţele acuzatorilor şi cele ale acuzaţilor care pot discredita activitatea noastră
dacă vom ezita (...) să fim drepţi şi temperaţi. (...) Nu trebuie să uităm niciodată că bazele pe care judecăm noi astăzi aceşti acuzaţi
reprezintă bazele pe care ne va judeca istoria mâine.
... Civilizaţia se întreabă dacă legea este atât de lentă încât să fie neputincioasă în a sancţiona crime de o astfel de
magnitudine săvârşite de criminali atât de importanţi. Nimeni nu se aşteaptă ca dumneavoastră [Tribunalul] să faceţi războaiele
imposibile. De la dumneavoastră, aşteptările sunt ca acţiunile pe care le întreprindeţi să pună bazele dreptului internaţional,
preceptelor acestuia, interdicţiilor şi, cel mai important, sancţiunilor, în slujba păcii (...).
Din declaraţia de deschidere a Procurorului Şef Sir Hartley Shawcross:
Guvernele Marii Britanii şi ale Commonwealthului Britanic, ale Statelor Unite ale Americii, ale Uniunii Republicilor Sovietice
Socialiste şi Franţei, sprijinite de către şi în numele fiecărei naţiuni iubitoare de pace din lume, s-au unit pentru a aduce în faţa
completului de judecată a acestui Tribunal pe inventatorii şi făptuitorii conceptului nazist asupra relaţiilor internaţionale. Ele
înfăptuiesc acest lucru pentru ca acuzaţii să fie pedepsiţi pentru crimele lor.
De asemenea, fac acest lucru pentru a putea demasca tipul de comportament corupt al acestora şi cu speranţa că bunul simţ
şi conştiinţa întregii lumi vor semnala consecinţele şi vor conduce către sfârşitul la care trebuie să ducă întotdeauna.
Din declaraţia de deschidere a Procurorului Şef Roman Rudenko:
În sfânta memorie a milioanelor de victime nevinovate ale terorii fasciste, în numele consolidării păcii în lume, în numele securităţii
viitoare a naţiunilor, punem aceşti acuzaţi în faţa desfăşurării unui proces just şi complet. Acesta este un proces în numele întregii
omeniri.
 Care sunt principalele idei ale celor trei procurori? Care sunt motivele pe care le invocă?
Sursă: Telford Taylor, Anatomia Proceselor de la Nuremberg, Little Brown, 1992
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Voci de la Nuremberg: din declaraţiile finale ale acuzaţilor
Hermann Goering
(al doilea ca importanţă după Hitler, creatorul Gestapo-ului şi al sistemului de lagăre de concentrare)
Singurul motiv care m-a călăuzit a fost acela al dragostei faţă de poporul meu, al fericirii, libertăţii şi vieţii acestuia.
Rudolph Hess
(al treilea ca importanţă după Hitler şi un susţinător înfocat şi loial)
Mi s-a permis să lucrez mulţi ani sub comanda celui mai măreţ fiu al poporului meu, din existenţa milenară a acestuia.
Wilhelm Keitel
(Şeful Înaltului Comandament al Forţelor Armate Germane)
Am crezut, dar am greşit, şi nu mă aflam în postura de a împiedica cele ce trebuiau împiedicate. Aceasta este vina mea. Este tragic să
fiu nevoit să realizez că tot ceea ce aveam eu mai bun de dat în calitate de soldat, supunere şi loialitate, au fost exploatate în scopuri
pe care nu le-am putut recunoaşte la momentul respectiv, şi că nu mi-am dat seama că există o limită chiar şi în executarea ordinelor
de către un soldat.
Albert Speer
(responsabil de producţia de armament, inclusiv „abuz şi exploatare a fiinţelor umane prin muncă forţată”)
Acest război a produs o catastrofă de neconceput şi într-adevăr a declanşat o catastrofă la nivel mondial. Astfel, datoria mea de
necontestat este aceea de a îmi asuma partea de responsabilitate în faţa poporului german. (...) Eu, în calitate de membru important
al conducerii Reichului, iau asupra mea răspunderea totală, începând cu 1942.
... Acest proces trebuie să contribuie la împiedicarea producerii pe viitor a unor astfel de războaie degenerante şi la stabilirea
regulilor prin care oamenii să poată trăi alături unii de ceilalţi.
Ce responsabilităţi şi-au asumat fiecare dintre aceşti oameni? Ce motivaţii au avut pentru acţiunile sau opiniile lor?
Sursă: Telford Taylor, Anatoia proceselor de la Nuremberg, Little Brown, 1992
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Voci de la Nuremberg: din deliberările tribunalului
***
Planul la executarea căruia participă un număr de persoane este tot un plan, chiar dacă este conceput numai de una dintre acestea. (...)
Hitler nu putea duce un război agresiv de unul singur. A avut nevoie de colaborarea oamenilor de stat, a liderilor militari, a
diplomaţilor şi a oamenilor de afaceri. Atunci când aceştia, cunsocându-i scopurile, i-au acordat ajutorul, s-au făcut părtaşi la acest
plan. (...) Faptul că le-au fost trasate unele sarcini de către un dictator nu îi absolvă de responsabilitatea actelor lor.
***
Noi nu desfăşurăm acest proces pentru a stabili dacă alte puteri au comis încălcări ale dreptului internaţional sau crime împotriva
umanităţii sau crime de război; noi desfăşurăm acest proces pentru a vedea dacă aceşti acuzaţi au săvârşit astfel de fapte.
***
Ei au fost responsabili în mare măsură pentru suferinţele şi chinurile pe care le-au îndurat milioane de bărbaţi, femei şi copii. Ei au
reprezentat o ruşine pentru onorabila artă a armelor. (...)
Mulţi dintre aceşti oameni au ironizat jurământul soldaţilor de a respecta ordinele militare. Atunci când acest lucru concordă apărării
lor, ei declară că au fost nevoiți să se supună; atunci când sunt confruntaţi cu crimele brutale ale lui Hitler (..) declară că nu s-au supus.
Adevărul este că au participat activ la toate aceste crime, sau au tăcut şi au aprobat în tăcere, fiind martorii comiterii unor crime pe o
scară mult mai mare şi mult mai şocante decât a avut vreodată lumea nenorocul să cunoască. (...) Acolo unde faptele demonstrează
acest lucru (...) cei vinovaţi de aceste crime nu trebuie să scape de pedeapsă.
 Care a fost răspunsul tribunalului la fiecare argument? Ce explicaţii a oferit pentru aceste hotărâri?
Sursă: Telford Taylor, Anatoia proceselor de la Nuremberg, Little Brown, 1992
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Principiile de la Nuremberg, 1946 (parafrazate)
I. Orice persoană care comite un act care reprezintă o crimă potrivit dreptului internaţional este responsabilă personal şi poate fi
pedepsită.
II. Chiar dacă legile naţionale nu impun pedepse pentru crime condamnate de dreptul internaţional, persoana care le comite este
răspunzătoare în conformitate cu dreptul internaţional.
III. Chiar dacă o persoană care comite astfel de acte este un Şef de Stat sau o înaltă oficialitate guvernamentală, rămâne în continuare
responsabilă personal.
IV. Chiar dacă o persoană a comis actul criminal la ordinul guvernului său sau al superiorului său, continuă să fie responsabilă, dacă o
alegere morală era posibilă.
V. Orice persoană acuzată de crime în conformitate cu dreptul internaţional are dreptul la un proces cinstit bazat pe fapte şi pe legi.
VI. Crimele pedepsite în conformitate cu dreptul internaţional sunt:
a) Crime împotriva păcii: planificarea, pregătirea sau declanşarea unui război prin încălcarea convenţiilor
internaţionale şi participarea la oricare dintre aceste acte.
b) Crime de război, care includ, dar nu se limitează la: crimă, tratament incorect, deportarea pentru muncă şi
sclavie a civililor din teritoriile ocupate, uciderea sau tratamentul inuman al prizonierilor de război,
uciderea ostaticilor; distrugerea inutilă a oraşelor, localităţilor şi satelor; sau devastarea nejustificată de
necesităţile militare.
c) Crime împotriva umanităţii, descrise ca fiind: crimă, exterminare, luarea în sclavie, deportare şi alte acte
inumane împotriva civililor; sau persecutarea pe motive politice, rasiale sau religioase atunci când astfel
de acte sunt desfăşurate în legătură cu orice crimă împotriva păcii sau orice crimă de război.
VII. Complicitatea la oricare dintre crimele enumerate în cadrul Principiului VI este o crimă în conformitate cu dreptul internaţional.
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Fişă de informaţii: tribunalele internaţionale ad-hoc
Tribunalul Penal Internaţional pentru Fosta Iugoslavie (TPIFI)
Conflictul din Bosnia – Herţegovina, declanşat în aprilie 1992 şi încheiat în noiembrie 1995, a fost cel mai violent conflict din Europa
de după cel de-al doilea război mondial, cu numeroase încălcări ale dreptului internaţional umanitar (DIU), inclusiv masacrul, tortura,
deportarea forţată a civililor, violuri şi tabere de detenţie în masă.
Origine:
TPIFI a fost înfiinţat la Haga, în Olanda, de către Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite, în mai 1993.
Jurisdicţie:
Are mandat pentru acuzarea şi judecarea persoanelor responsabile de următoarele acte comise pe teritoriul fostei Iugoslavii în 1991:
 Încălcări grave ale Convenţiilor de la Geneva din 1949
 Încălcarea legilor sau obiceiurilor războiului
 Genocid
 Crime împotriva umanităţii
Are prioritate în faţa tribunalelor naţionale.
Naţionalitatea judecătorilor:
(în luna aprilie 2002)
Preşedinţie: Franţa, Guyana
Judecători de prezidiu: Marea Britanie, Germania şi China
Judecători: Zambia, Egipt, Australia, Jamaica, Turcia, Sri Lanka, Italia, Malta, Olanda, Coreea de Sud, Statele Unite
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Fişă de informaţii: tribunalele internaţionale ad-hoc
Tribunalul Penal Internaţional pentru Ruanda (TPIR)
În aprilie 1994, un genocid pe scară largă a avut loc în timpul conflictului dintre armata guvernamentală şi Frontul Patriotic Ruandez.
În iulie, guvernul era învins şi înlăturat, ceea ce a pus capăt genocidului. În următoarele câteva luni, noul guvern a arestat şi a închis
mai mult de 120.000 de persoane acuzate de participare la genocid. Deoarece nu mai funcţiona niciun aparat judiciar, noul guvern a
început să organizeze tribunale naţionale şi să instruiască viitori judecători. Dar numărul de oameni care aşteptau să fie judecaţi era
copleşitor, iar mijloacele foarte reduse.
În noiembrie, alarmat de actele de genocid şi de încălcările dreptului international umanitar petrecute pe scară largă, Consiliul de
Securitate al ONU a creat Tribunalul Penal Internaţional pentru Ruanda (TPIR).
Origine:
TPIR a fost creat în Arusha, Tanzania, de către Consiliul de Securitate al ONU, în noiembrie 1994.
Jurisdicţie:
Are mandat pentru a judeca persoane resposabile pentru următoarele fapte comise pe teritoriul ruandez (sau de către ruandezi pe
teritoriile învecinate) între 1 ianuarie 1994 şi 31 decembrie 1994:
 Genocid
 Crime împotriva umanităţii
 Încălcarea regulilor DIU aplicabile conflictelor armate non-internaţionale
Are prioritate în faţa tribunalelor naţionale.
Naţionalitatea judecătorilor: (în octombrie 2001)
Preşedinţia Camerei de Apel: Franţa
Preşedinţiile Camerelor de Judecată: Africa de Sud, Norvegia, Tanzania, Saint Kitts and Nevis
Judecători: Senegal, Lesotho, Madagascar, Rusia, Slovenia, Guyana, Australia, Turcia, Sri Lanka, Italia, Statele Unite
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Fişă de informaţii: tribunalele internaţionale ad-hoc
Eforturile pentru justiţie în Ruanda
La nivel naţional
 În Ruanda, persoanele suspectate de genocid şi crime de război sunt judecate de tribunalele naţionale
 Deoarece numărul suspecţilor depăşeşte 100.000, guvernul a decis să reinstaureze sistemul judiciar tradiţional ruandez
cunoscut sub denumirea de „Gacaca” pentru a accelera desfăşurarea proceselor. Cele 11.000 de tribunale Gacaca ce se vor
constitui pe teritoriul Ruandei vor fi prezidate de civili aleşi de către populaţia locală. De aceea, tribunalele nu vor avea dreptul
de a condamna persoanele găsite vinovate de încălcări grave sau de a pronunţa pedeapsa cu moartea. Guvernul intenţionează să
înfiinţeze tribunalele Gacaca în 2002, după instruirea adecvată a viitorilor judecători Gacaca.
La nivel internaţional
 Tribunalul Penal Internaţional pentru Ruanda
 Mai multe persoane de cetăţenie ruandeză suspectate de genocid au fost arestate în afara teritoriului ruandez în ţări cum ar fi
Kenya, Africa de Sud, Coasta de Fildeş, Togo, Benin, Namibia, Mali, Statele Unite, Belgia şi Danemarca. Persoanele care nu
au fost transferate sub custodia TPIR sau a autorităţilor ruandeze au fost judecate de către un tribunal al ţării unde au fost
arestate.
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Fişă de informaţii: Răspunsuri la întrebări referitoare la:
Curtea Penală Internaţională (CPI)
În iulie 1998, 160 de naţiuni au decis să înfiinţeze o Curte Penală Internaţională permanentă pentru a judeca persoane acuzate de cele
mai grave încălcări ce preocupă întreaga umanitate, cum ar fi genocidul, crimele de război şi crimele împotriva umanităţii. Această
hotărâre a fost apreciată de Secretarul General al Naţiunilor Unite, Kofi Annan drept „un pas uriaş în marşul către drepturile
universale ale omului şi prevalenţa legii”. Unii critici consideră că CPI va fi, în cel mai bun caz, un organism ineficient, iar în cel mai
rău caz, o mare ameninţare la adresa suveranităţii naţionale. Această fişă de informații tratează unele din problemele şi ideile greşite
întâlnite frecvent.
Origine: CPI a fost înfiinţată printr-un tratat, adoptat la Roma în iulie 1998, ca urmare a unei conferinţe internaţionale. La data de 11
aprilie 2002, cea de-a 60-a ratificare a Statutului de la Roma prin care se înfiinţează Curtea Penală Internaţională de la Haga, Olanda, a
avut drept consecinţă intrarea sa în vigoare la data de 1 iulie 2002. Un număr total de 148 state au semnat deja Statutul.
Judecători: Curtea este compusă din 18 judecători care sunt aleşi cu o majoritate calificată de două treimi dintre Statele parte la
Statutul de la Roma.
Jurisdicţie: CPI este autorizată să acuze şi să judece persoanele responsabile de cele mai grave încălcări ce preocupă întreaga
comunitate internaţională. Această jurisdicţie este generală şi nelimitată (spre deosebire de cea a TPIFI şi TPIR) la o anumită situaţie
specială.
Autoritate: Curtea are autoritatea de a intenta acţiuni şi de a judeca patru categorii de fapte:
 Genocid
 Crime împotriva umanităţii
 Crime de război
 Crime de agresiune

300

Explorarea Dreptului Umanitar

Curtea este subsidiară tribunalelor naţionale.
De ce au ales naţiunile să înfiinţeze acum o Curte Penală Internaţională?
Adunarea Generală a ONU a recunoscut prima oară nevoia unei astfel de Curţi în 1948, în urma proceselor de la Nuremberg şi Tokyo
de după cel de-al doilea război mondial, şi încă de atunci au existat discuţii în cadrul Naţiunilor Unite. Dar în perioada recentă,
evenimentele şocante din Fosta Iugoslavie şi Ruanda – pentru care Consiliul de Securitate al ONU a înfiinţat tribunale ad hoc – au
trezit interesul internaţional faţă de nevoia unui mecanism permanent pentru judecarea criminalilor în masă şi a criminalilor de război.
O Curte permanentă poate acţiona mult mai repede decât un tribunal ad hoc şi va avea rolul unui factor descurajant mai puternic.
Unde şi când a fost înfiinţată Curtea?
Statutul CPI a intrat în vigoare la data de 1 iulie 2002, după ratificarea acestuia de către 60 de ţări. Până în septembrie 2010, 113 ţări
au ratificat acest instrument şi 35 l-au semnat, arătându-şi astfel intenţiile de a înfiinţa în mod oficial o curte penală internaţională
permanentă. Sediul Curţii se află la Haga, dar este autorizată să judece cazuri şi în alte locaţii, după cum este cazul.
Ce încălcări judecă CPI?
Încălcările care intră sub jurisdicţia Curţii sunt genocidul, crimele de război şi crimele împotriva umanităţii, cum ar fi exterminarea pe
scară largă sau sistematică a civililor, sclavia, tortura, violul, sarcina forţată, persecuţiile pe motive rasiale, etnice sau religioase şi
dispariţiile forţate, şi crima de agresiune. Statutul Curţii menţionează şi defineşte toate aceste crime pentru a evita ambiguităţile.
Curtea înaintează acţiuni împotriva crimelor de violenţă sexuală?
Da. Statutul include crimele de violenţă sexuală – cum ar fi violul, scalvia sexuală şi sarcina forţată – în calitate de crime împotriva
umanităţii atunci când acestea sunt comise ca parte a unui atact sistematic sau pe scară largă împotriva populaţiei civile. Sunt crime de
război atunci când sunt comise atât în cadrul conflictelor armate internaţionale, cât şi în cadrul celor interne.
De ce avem nevoie de o curte internaţională pentru astfel de încălcări?
Tribunalele naţionale nu le pot sancţiona?
Tribunalele naţionale vor avea întotdeauna jurisdicţie în cazul unor astfel de crime. În baza principiului „subsidiarităţii”, Curtea Penală
Internaţională va acţiona numai atunci când tribunalele naţionale nu pot sau nu doresc să facă acest lucru. Din nefericire, în unele ţări,
pe durata conflictelor sau a crizelor sociale şi politice, este posibil să nu existe tribunale capabile să soluţioneze în mod adecvat astfel
de încălcări. Pot exista şi situaţii în care guvernele aflate la putere nu doresc să îşi judece proprii cetăţeni, mai ales dacă aceştia au
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poziţii înalte. Din moment ce persoanele care comit crime în conformitate cu Statutul trec graniţele adesea, este necesar ca statele să
fie capabile să colaboreze pentru a le captura şi a le pedepsi. Curtea Penală Internaţională va reprezenta o alternativă în astfel de
cazuri.
Dar despre Curtea Internaţională de Justişţie?
Curtea Internaţională de Justiţie, un organ al Naţiunilor Unite, soluţionează numai diferende între state, nu acte criminale comise de
indivizi.
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Pagina de mass-media
Obiectiv: conştientizarea eforturilor de a aplica dreptul international umanitar (DIU) pe plan naţional şi mondial.
Aplicare:
1. Selectaţi un articol dintr-un ziar, o revistă sau un raport al unui program de la radio sau televizor care menţionează eforturile de a
aplica dreptul umanitar – fie DIU, fie dreptul internaţional al drepturilor omului.
(un tribunal internaţional, acţiune în justiție prin intermediul tribunalelor naţionale, tribunal militar)
2. Descrieţi situaţia cercetată sau persoana căreia i s-a intentat proces.
 Cine este acuzat? Pentru ce încălcare sau încălcări?
 Ce acţiuni legale sunt întreprinse? De către cine?
 Care este situaţia actuală a cazului?
 Ce credeţi că se va întâmpla în continuare şi de ce?
3. Continuaţi să urmăriţi şi să raportaţi evoluţia cazului selectat.
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Metode de evaluare
 Evaluarea continuă:
Explorarea dreptului umanitar (EDU) pune la dispoziţia profesorilor oportunităţi
zilnice de a descoperi ce învaţă cursanţii lor şi ce idei preconcepute pot avea
aceştia. Indrumările pentru profesori active, cum ar fi discuţiile în clasă, lucrul în
grupuri restrânse, brainstormingul şi interpretarea de roluri asigură astfel de
oportunităţi.
Rezervaţi-vă cinci minute la finalul orei pentru a le cere cursanţilor să scrie o
frază sau două ca răspuns la întrebările: „Ce am învăţat astăzi?” şi „Care sunt
întrebările mele?”. Citiţi răspunsurile şi folosiţi-le pentru a consolida cunoştinţele
cursantului şi pentru a clarifica, pentru lecţia următoare, neînţelegerile.

 Portofoliul activităţii cursantului:
Pe tot parcursul modulului, cursanţilor li se cere să intervieveze oameni, să ia
atitudine faţă de o anumită problemă şi să o ilustreze cu exemple, să ilustreze
concepte cu poezii, să interpreteze roluri, să creeze lucrări plastice sau să scrie
studii despre un anumit subiect.
Organizaţi şi păstraţi pentru fiecare cursant, un dosar sau portofoliu care să
includă lucrări scrise, schiţe de lucrări plastice, interviuri şi decupaje de ştiri, cu
care a contribuit la oră. Parcurgeţi periodic împreună cu fiecare elev/elevă,
lucrările acestuia/acesteia pentru a verifica progresul înregistrat în înţelegerea
dreptului internaţional umanitar.
Afişaţi lucrările cursantului pe un perete.

 Întrebări de sfârşit de modul:
După încheierea Modulului 4, puteţi dedica ultima lecţie unei evaluări a ceea ce
au învăţat cursanţii. Puteţi face acest lucru cu ajutorul unei întrebări pentru
realizarea unui eseu (20 – 30 minute) şi a două sau trei întrebări cu răspunsuri
scurte.
1. Întrebările pentru eseu: Alegeţi o întrebare. (25 minute)
 Care sunt dificultăţile întâmpinate în cursul implementării DIU?
Oferiţi exemple concrete.
 Pe viitor credeţi că va fi mai uşoară sau mai grea implementarea DIU?
Oferiţi motive şi exemple.
2. Întrebări cu răspunsuri scurte: (10 minute fiecare)
 Referitor la procesele de la Nuremberg, prezentaţi unul din cele trei
argumente majore la care au apelat avocaţii pentru a-i apăra pe cei
acuzaţi de crime de război.
 Care este una din cele trei abordări folosite în prezent pentru aplicarea
DIU?
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Alte întrebări pot apărea solicitând cursanţii să formuleze, în grupuri mici, întrebări şi
apoi să selecteze una din ele, care va constitui, pentru întreaga clasă, întrebarea pentru
realizarea unui eseu. Sau puteţi cere fiecărui cursant să propună o întrebare la care să
răspundă în cadrul testului. Cursantul va fi evaluat atât din punct de vedere al calităţii
întrebării, cât şi al calităţii răspunsului. Puteţi alege, de asemenea, un citat dintr-un articol
din ziar, un citat suplimentar din unul dintre materiale sau dintr-o altă sursă. Cereţi
cursanţilor să indice ideea principală şi să justifice dacă sunt sau nu de acord cu aceasta.
Criterii de evaluare:
Reacţia eficientă a unui cursant este una care:
 Utilizează concepte, cum ar fi cel de martor, combatant, dilemă sau reacţie în lanţ
şi alţi termeni din materialele EDU
 Oferă exemple concrete pentru a ilustra ideile
 Include exemple din surse dinerse, cum ar fi mass-media, interviuri, discuţii în
clasă şi literatură suplimentară
Tehnicile de mai sus sunt doar câteva sugestii pentru a vă ajuta să evaluaţi activitatea
cursantului în ceea ce priveşte materialele EDU. Aveţi libertatea de a le adapta în funcţie
de nevoi.
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Modulul 4: Resurse de Internet

Comisiile pentru aflarea adevărului şi reconciliere
 Guatemala: Memory of Silence
http://hrdata.aaas.org/ceh/report/english/toc.html
Disponibil în engleză şi spaniolă
 Comisiile pentru aflarea adevărului (Biblioteca Institului pentru Pace din S.U.A.)
http://www.usip.org./library/truth.html
 Comisia pentru aflarea adevărului şi reconciliere (Africa de Sud)
http://www.truth.org.za/
Tribunalul Militar de la Nuremberg
 Procesele pentru crime de război de la Nuremberg: Proiectul Avalon de la Şcoala
de Drept Yale
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imt/imt.htm
Sursă primară de documente referitoare la procese.
 Lucrările lui Thomas J. Dodd: Nuremberg
http://www.lib.uconn.edu/DoddCenter/ASC/dodpmain.htm#Nuremberg
Lucrările juristului american care a supravegheat desfăşurarea zilnică a acţiunii în
instanţă.
 Judecarea criminalilor de război: Centrul Multimedia de Studiu al Muzeului
Toleranţei
http://motlc.wiesenthal.org/pages/t003/t00398.html
 Procesele crimelor de război (Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele
Unite)
http://wlc.ushmm.org/
Tribunalele ad hoc
 Tribunalul Penal Internaţional pentru Fosta Iugoslavie
http://www.un.org/icty/
 Tribunalul Penal Internaţional pentru Ruanda
http://www.ictr.org/
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Disponibil în limbile engleză şi franceză

Curtea Penală Internaţională
 Coaliţia pentru Curtea Penală Internațională
http://www.iccnow.org/
Disponibil în limbile engleză, franceză şi spaniolă
 Curtea Internaţională de Justiţie
http://www.icj-cij.org/icjwww/icj002.htm
Disponibil în limbile engleză şi franceză
 Curtea Penală Internațională (Naţiunile Unite)
http://www.un.org/law/icc/index.html
 Dreptul Internaţional (Naţiunile Unite)
http://www.un.org/law/index.html
Disponibil în limbile arabă, chineză, engleză, franceză, rusă şi spaniolă
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Modulul 5
Reacţia faţă de
consecinţele
războiului
(şase sesiuni)

Care sunt
consecinţele
războiului?
Ce eforturi sunt
necesare pentru a le
face faţă?

Cu ce dileme se
confruntă acţiunile
umanitare?

EXPLORĂRI:
5A. Nevoi care îşi au originea în devastarea
provocată de război
(1 sesiune)
5B. Pregătirea unei tabere pentru persoanele
deplasate intern de război (1 sesiune)
5C. Îndreptarea atenţiei asupra protejării
prizonierilor
(2 sesiuni)
5D. Îndreptarea atenţiei asupra refacerii legăturilor
de familie
(1 sesiune)
5E. Etica acţiunilor umanitare
(1 sesiune)
CONCEPTE:
Nevoie de bază
Nevoie spirituala
Refugiaţii şi persoanele deplasate intern
Neutralitate
Imparţialitate
În toate modulele:
Demnitate umană
Obstacole în calea comportamentului umanitar
Dilemă
Consecinţă
Perspectivă multiplă
ABILITĂŢILE EXERSATE:
Adoptarea unei perspectivei
Evaluarea scopului
Evaluarea efortului
Analiza dilemei
Identificarea consecinţelor
Lucrul în grupuri

Explorarea 5A: Nevoi care îşi au originea în devastarea provocată de război
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Modulul 5 evaluează consecinţele războiului şi eforturile necesare pentru a le face faţă. În
acest prim studiu, cursanţii analizează fotografii pentru a vedea ce resurse se pierd şi
pentru a lua în considerare nevoile pe care le generează pierderile respective. Apoi,
identifică unele tipuri de acţiuni necesare pentru satisfacerea acelor nevoi. Prin
intermediul unei prezentări video, ei reflectă asupra experienţelor persoanelor care sunt
deplasate intern de război.
Obiective:
 Înţelegerea modului în care războiul afectează mijloacele de subzistenţă normale
ale vieţii
 conştientizarea scopului acţiunii umanitare necesare pentru a reduce şi preveni
suferinţa provocată de conflictele armate.
Resurse:
 Colaj foto utilizat în Eplorarea 2A
 Afectat de conflictul armat – Afghanistan 1999
 Video şi transcriere: Siliţi să plece de acasă
Pentru profesori:
 Exemple de activităţi ale CICR în Afghanistan, 1999
Timp:
O sesiune de 45 până la 60 minute

Aş vrea să mă întorc la casa mea. Dar în unele cazuri au fost distruse sate întregi, aşa
că nimeni nu are nicio şansă de a se mai întoarce în satul respectiv.
- I. Ivankovic, Bosnia-Herţegovina, 1999

1. Nevoi care apar în urma conflictului armat (grupuri mici) (15 minute)
Fiecare cursant trebuie să aleagă o fotografie din „Colajul foto 2A” şi să alcătuiască o
listă a nevoilor pe care crede că le au oamenii care au trecut printr-o situaţie ca aceea
prezentată în fotografie.
Separând cursanţii în grupuri mici, cereţi-le să discute pe tema fotografiilor selectate de
ei:
 Resursele pe care le văd distruse sau pierdute
 Nevoile pe care le-au trecut pe listă şi cauzele pentru care au făcut acest lucru.
Cereţi-le să observe şi să noteze nu numai distrugerile vizibile, cum ar fi clădirile
distruse, dar şi alte tipuri de distrugeri, cum ar fi cele asupra reţelelor de utilităţi, ale
efectelor personale, consecinţele deceselor şi ale separării membrilor familiilor sau
pierderea serviciilor comunitare.
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Reuniţi întregul grup de participanţi pentru a alcătui o listă de resurse distruse din cauza
conflictelor armate. Cereţi, apoi, cursanţilor să alcătuiască o listă cu nevoile pe care le au
oamenii ca o consecinţă a acestor distrugeri.

Toată lumea suferă, dar femeile suferă cel mai mult deoarece îşi pierd soţii, fiii, bunurile
şi, în plus, trebuie să le asigure existenţa copiilor şi rudelor care au supravieţuit. (...)
Majoritatea bărbaţilor mor în război, dar femeile duc greutăţile economice
incomensurabile impuse asupra lor.
-

o femeie strămutată, Somalia

Întrebări posibile:
 Ce alte pierderi vor mai suferi oamenii ca urmare a distrugerii resurselor?
 Ce tipuri de activităţi pot constitui un ajutor pentru ca oamenii să facă faţă acestor
consecinţe ale conflictelor armate?
 Există anumite tipuri de acţiuni care au prioritate faţă de altele? Care ar fi
criteriile de decizie asupra nivelului de prioritate?
 Care grupuri merită atenţie specială în astfel de situaţii de urgenţă? De ce?
N-am văzut pe ce am călcat. Alergam şi am auzit deodată o explozie.
- un copil de 14 ani într-un spital din Kabul

Atunci când efectuez o amputare la un băiat ca acesta, simt că îmi tai propriul picior.
- doctorul care l-a tratat
Comunicat de presă al CICR

2. Cum răspundem nevoilor (grupuri mici) (15 – 20 minute)
În cadrul acţiunilor umanitare, multe organizaţii colaborează pentru a sări în ajutorul
victimele aflate în nevoie. Pe lângă Comitetul Internaţional de Cruce Roşie, sunt active
multe alte grupuri: de exemplu, diverse organizaţii ONU cum ar fi UNICEF, UNHCR şi
Programul Alimentar Mondial; ONG-uri internaţionale cum ar fi Médecins sans
Frontières (MSF), Human Rights Watch, Save the Children şi Handicap International; sau
organizaţii locale.
Utilizaţi „Afectaţi de conflictul armat – Afghanistan 1999” pentru a vă îndrepta atenţia
asupra multiplelor activităţi ce trebuie organizate pentru a răspunde nevoilor complexe ce
iau naştere ca urmare a conflictelor armate. Prezentaţi situaţia din Afghanistan din 1999.
Cereţi cursanţilor să îşi imagineze consecinţele pentru oameni.
Cereţi, apoi, fiecărui grup să se gândească la idei pentru activităţi umanitare specifice
pentru una din categoriile programelor. (5 minute) [Folosiţi un exemplu din „Exemplu de
activităţi CICR din Afghanistan, 1999”, dacă este necesar, pentru a ajuta cursanţii să
înceapă.]
Reuniţi grupul pentru a împărtăşi ideile.
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Protocolul Adiţional II la Convenţiile de la Geneva
Art. 14 (...) Este interzis să se recurgă, ca mijloc de luptă, la înfometarea populaţiei civile.
În consecinţă, se interzice să se atace, să se distrugă sau să se facă inutilizabile, în acest
scop, bunurile indispensabile pentru supravieţuirea populaţiei civile, precum produsele
alimentare şi zonele agricole care le produc, recoltele, animalele, instalaţiile şi rezervele
de apă potabilă şi lucrările de irigaţii.
Protocolul Adiţional I la Convenţiile de la Geneva
Art. 70.1 (...) vor fi întreprinse acţiuni de asistenţă cu caracter umanitar şi imparţial şi fără
nicio diferenţiere cu caracter defavorabil, sub rezerva consimţământului părţilor vizate de
către aceste acţiuni de asistenţă. Ofertele de asistenţă îndeplinind condiţiile de mai sus nu
vor fi considerate nici ca un amestec în conflictul armat şi nici drept acte ostile.
Art. 81.1 (...) Părțile la conflict vor acorda Comitetului Internaţional al Crucii Roşii toate
facilităţile posibile pentru a-i permite să-şi asume sarcinile umanitare care îi sunt atribuite
de către convenţii şi de prezentul protocol, cu scopul de a asigura protecţie şi asistenţă
victimelor conflictelor (..).

Întrebări posibile:
 Ce dificultăţi pot întâmpina organizaţiile umanitare în desfăşurarea acestor
activităţi? De ce?
[De exemplu: probleme de siguranţă; populaţia care necesită ajutorul este
blocată în zonele de conflict, dificultăţi în aducerea convoaielor umanitare în ţară
din lipsa permisiunii ţărilor vecine; se refuză accesul la populaţia care are nevoie
de ajutor deoarece este considerată ca fiind inamicul; complexitatea unei astfel
de misiuni când sunt strămutaţi sute de mii de oameni într-o perioadă foarte
scurtă de timp; civilii care au nevoie de ajutor sunt amestecaţi printre
combatanţii înarmaţi; lipsa fondurilor]
 Ce măsuri de precauţie trebuie adoptate atunci când se planifică sau se acţionează
în situaţii de urgenţă umanitară ca acestea?
[De exemplu: contactarea grupurilor armate pentru a se asigura acordul şi
sprijinul acestora pentru acţiunile planificate; o evaluare atentă, care să asigure
faptul că victimele sunt ajutate în funcţie de nevoi şi că acest ajutor nu va duce la
dependenţă; planificarea astfel încât să se trateze nevoile urgente şi cauza
problemei – de exemplu: înainte de a aduce hrană uscată, verificarea mijloacele
disponibile pentru a o găti; verificarea calităţii apei pentru a evita o epidemie;
utilizarea experţilor locali ori de câte ori este posibil].
 Ce acţiuni au ca scop evitarea altor consecinţe sau afectarea altor persoane?
[De exemplu: informarea liderilor luptătorilor în privinţa consecinţelor
nerespectării regulilor DIU; raportarea situaţiei prizonierilor sau civililor către
autorităţi şi sprijinirea acestora în găsirea unei soluţii; informarea victimelor în
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privinţa serviciilor puse la dispoziţie de organizaţiile umanitare şi modalitatea de
a beneficia de acestea; ajutarea liderilor armatei sau a grupurilor armate să
instruiască soldaţii în sensul respectării regulilor DIU]
 De ce fel de personal este nevoie pentru astfel de activităţi?
[De exemplu: doctori şi asistente, nutriţionişti, ingineri specialişti în instalaţii
sanitare şi habitat, logisticieni, piloţi, secretari, administratori, şoferi de camion,
mecanici, experţi în mass-media, jurişti, experţi în protecţie, traducători,
tehnicieni pentru sistemele informaţionale]

Când au sosit soldaţii, am plecat. Înaintea plecării, tocmai găteam tortilla. Am fugit,
lăsând în casă tot ce aveam. Când ne-am întors, totul fusese distrus, muream de foame.
-

femeie strămutată, El Salvador

Încheiere – Cum este să treci prin astfel de situaţii? (15 minute)
Cu toate acestea, acţiunile umanitare nu au în centru personalul umanitar, ci oamenii ale
căror vieţi au fost distruse de conflictele armate. Prezentaţi imaginile video (şi
transcrierea) „Siliţi să plece de acasă”, în care Medin şi Damir (de 12 şi, respectiv, 13 ani)
povestesc ce înseamnă să-ţi părăseşti locuinţa; şi Saba o femeie de 30 de ani, mamă a trei
copii, povesteşte călătoria către o tabără de refugiaţi.
Discutaţi pe tema consecinţelor războiului asupra vieţilor lor şi a nevoilor care apar.

Tam şi familia lui au plecat după-amiază. Soţia lui şi cei doi copii mai mici mergeau pe
bicicletă, alţi trei copii mergeau pe o altă bicicletă iar Tam mergea pe o a treia bicicletă,
pe care ducea nişte saci cu haine. Hainele şi 700 de piaştri erau tot ce luase Tam; îşi
părăsise câmpurile cu orez, casa, mobila şi ustensilele de gătit.
-

Susan Sheehan în Ten Vietnamese

Întrebări posibile:
 Cum au fost afectaţi băieţii de faptul că au devenit refugiaţi? Ce nevoi aveau ei?
Ce fel de activităţi umanitare ar fi putut satisface acele nevoi?
 Ce pierderi a suferit Saba? Cum credeţi că se va deosebi viaţa din tabăra de
refugiaţi de cea de până atunci? Care sunt activităţile umanitare care ar putea ajuta
familia ei?
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IDEI PRINCIPALE
•

Conflictele armate au ca rezultat pierderi incomensurabile în ceea ce
priveşte resursele, şi întrerup mijloacele normale de câştigare a existenţei.

•

Atunci când izbucneşte un conflict armat, viaţa şi demnitatea devin
vulnerabile şi necesită protecţie specială.

•

Sarcina de a restaura mijloacele normale de trai presupune acţiunile
coroborate a numeroase agenţii umanitare.
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Activităţi suplimentare
O listă a propriilor nevoi esenţiale
Întocmiţi o listă cu mijloacele pe care le identificaţi ca fiind esenţiale pentru traiul
dumneavoastră.
 De ce aveţi nevoie pentru a trăi într-un confort rezonabil?
Încercuiţi mijloacele pe care le consideraţi absolut necesare pentru a duce o viaţă
normală.
Bifaţi-le pe cele care vă susţin propria demnitate.
 Cum vor fi acestea afectate de război?
Comparaţi şi discutaţi respectivele liste cu alte persoane.
Experienţa fugii din calea conflictului
Mai mult decât alte evenimente care forţează oamenii să îşi părăsească locuinţele
(pierderea adăpostului, a bunurilor, a apei, electricităţii, locului de muncă, a posibilităţilor
de educare etc.), pierderea siguranţei îi obligă pe oameni să ia hotărâri rapide în
momentul în care fug din calea conflictului. Pericolul iminent le lasă foarte puţin timp de
gândire. Perioada în care vor fi plecaţi stă sub semnul incertitudinii iar oamenii nu ştiu
dacă se vor mai întoarce vreodată. Acest exerciţiu este creat pentru a vă ajuta să apreciaţi
impactul evacuării asupra vieţilor victimelor.
Într-un grup restrâns, imaginaţi-vă următoarea situaţie.
Sunteţi o familie sau un grup de vecini.
Zona în care locuiţi este supusă unui atac devastator.
Trebuie să plecaţi chiar acum pentru a vă salva vieţile.
Nu ştiţi unde veţi merge şi nici dacă vă veţi mai putea întoarce.
Aveţi numai 10 minute.
1. Individual, scrieţi ceea ce doriţi să luaţi.
2. Apoi, în grup, decideţi ce puteţi lua cu adevărat, de ce să luaţi obiectele respective şi
cum le veţi transporta.
3. Scrieţi planurile grupului.
Comparaţi planurile grupului dumneavoastră cu planurile altor grupuri.
 Ce a luat fiecare grup şi de ce?
 Care sunt gândurile sau sentimentele pe care le trăiţi atunci când luaţi aceste
hotărâri?
 Care ar fi diferenţa dacă grupul dumneavoastră ar fi inclus şi bătrâni? Dar copii
sau bebeluşi?
 Cum v-ar afecta deciziile haosul conflictului armat?
[Într-un grup, un cursant a spus că ar merge la bancă să-şi scoată banii.
Profesorul l-a întrebat „Cine ar mai fi la lucru la bancă?”]
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Refugiaţi şi persoane deplasate intern – trecut şi prezent
Discutaţi cu ceilalţi despre cunoştinţele lor în legătură cu refugiaţii şi oamenii care au fost
strămutaţi din cauza conflictelor armate, în decursul istoriei.
De exemplu, Moise, hughenoţii din Franţa, locuitorii timpurii ai unor zone, James al IIlea al Scoţiei şi adepţii săi, Karl Marx, Marc Chagall, Pablo Picasso, hinduşii şi
musulmanii din subcontinentul indian al anilor ’40, ayatollahul Khomeni, Dalai Lama.
Cercetați şi scrieţi un raport referitor la o persoană sau un grup ales de dumneavoastră.
 De ce au fost nevoiţi să fugă?
 Ce asemănări şi ce deosebiri există între experienţa Sabei sau a celor doi veri din
Bosnia?
 Cum au putut să-şi refacă vieţile? Ce au mai putut realiza ulterior?
Interviu
Aflaţi dacă există refugiaţi sau persoane deplasate intern în comunitatea dumneavoastră.
Intervievaţi pe cineva care a fost forţat de circumstanţe să îşi părăsească locuinţa şi să se
mute la o anumită distanţă de aceasta.





Cine a călătorit alături de el/ea?
Ce a lăsat el/ea în urmă şi de ce îi este dor cel mai tare?
Ce pierderi a suferit el/ea pe durata călătoriei?
Cum i s-a schimbat viaţa?
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Exemple de activităţi ale CICR din Afghanistan, 1999
[Vă rugăm să luaţi în considerare faptul că în aceeaşi perioadă numeroase alte
organizaţii umanitare, pe lângă Comitetul Internaţional al Crucii Roşii (CICR), au
activat în Afghanistan, îndeplinind diverse sarcini.]
Ajutoare: Hrană şi produse nealimentare
 Obiectivul programului pentru reabilitarea terenului agricol este acela de a ajuta
ţăranii să îşi îmbunătăţească terenurile, pentru a reduce dependenţa acestora de
ajutorul din exterior. În prezent, 12 specialişti în agronomie lucrează, în diverse
modalităţi, cu peste 50.000 de beneficiari.
 În văile Shamali şi Panjshir şi în Takhar, Kunduz, Bamyan şi Kabul, CICR a
distribuit hrană şi materiale de adăpost familiilor strămutate şi celor care se
întorceau în locurile natale.
 În cadrul unui proiect pilot, delegaţia a disitribuit „Pâine de siloz”, o pâine neagră
care, în ciuda valorii nutriţionale ridicate, se potriveşte mai puţin gusturilor
afghanilor faţă de pâinea locală tradiţională. Această „strategie de auto-selectare”,
care are ca scop atragerea numai a celor care nu au altă soluţie, selectează automat
persoanele care au cea mai mare nevoie de ajutor.
 Proiectele agricole sunt implementate pe tot cuprinsul ţării pentru a sprijini
populaţia fără a crea dependenţă de ajutorul din exterior.
 CICR a finalizat în Afghanistan curăţarea unui canal de irigaţii de cinci kilometri
lungime, într-o zonă foarte dens populată a provinciei Parwan, la nord de Kabul,
care alimentează zeci de mii de oameni. Reparaţia canalului, care se alimentează
cu apă din râul Panjshir, a durat trei săptămâni şi a implicat aproape 1.100 de
locuitori ai satelor din apropiere. În 1999, CICR a lucrat alături de comunităţile
locale pentru a reabilita 166 de canale şi karezes, facilitând irigarea a peste 60.000
de hectare de teren.
Ajutoare: apă şi instalaţii sanitare
 CICR a continuat să îmbunătăţească condiţiile de sănătate în mediul urban prin
construirea sau repararea latrinelor, a puţurilor şi containerelor, de reziduuri în
cinci cartiere din Kabul. Autorităţile locale şi autoritatea municipală au fost
încurajate să îşi asume responsabilităţi mai mari pentru informarea publicului
despre utilizarea corectă a latrinelor.
Materiale medicale
 Acţionând în calitate de intermediar neutru, CICR a facilitat transportul articolelor
necesare pentru primul program de vaccinare desfăşurat pe mai mulţi ani în
provincia Parwan, la nord de Kabul. Acest lucru va face posibilă imunizarea a
50.000 de copii şi 60.000 de femei împotriva celor mai frecvente boli, ca parte a
campaniilor organizate de UNICEF şi de autorităţile medicale publice.
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 CICR a sporit ajutorul pentru unităţile medicale din capitală, câmpia Shamali şi
Valea Panjshir, şi pentru puncte de prim-ajutor aproape de linia frontului, pentru a
asigura un tratament adecvat celor răniţi în lupte.
 CICR a deschis un centru de ortopedie în Gulbahar, la 80 de kilometri nord de
Kabul, pentru tratarea victimelor minelor de teren şi a răniţilor de război în
provinciile de nord-est ale Afghanistanului. CICR conduce în prezent cinci centre
ortopedice în Afghanistan.
Protecţie şi detenţie
 În mai multe închisori, CICR a îmbunătăţit condiţiile de sănătate prin construirea
sau repararea unităţilor sanitare şi a instalaţiilor de apă şi prin aprovizionarea
serviciilor medicale ale închisorilor cu medicamente şi alte materiale. CICR a
continuat să supravegheze situaţia populaţiei civile şi să înainteze rapoarte
autorităţilor în privinţa încălcărilor dreptului internaţional umanitar.
 În data de 13 şi 14 februarie 1999, delegaţia CICR în Afghanistan a facilitat
eliberarea simultană a 20 de prizonieri deţinuţi de forţele talibane şi a altor 20,
deţinuţi de forţele Alianţei de Nord a Comandantului Massoud. Negocierile care
au precedat eliberărilor au început în ianuarie, atunci când CICR a ajutat
reprezentanţii ambelor părţi să viziteze prizonierii deţinuţi de cealaltă parte. Acest
rol de intermediar neutru a fost posibil printr-un dialog continuu cu toate părţile
conflictului.
Refacerea legăturilor de familie
 Deţinuţii eliberaţi au beneficiat de sprijin financiar şi logistic pentru întoarcerea
acasă, iar CICR a finanţat vizitarea deţinuţilor de către familiile care ar fi trebuit
să călătorească pe distanţe mari.
 Mulţumită colaborării Societăţii Afghane de Semilună Roşie, au fost strânse şi
distribuite mesaje de Cruce Roşie între prizonieri şi familiile acestora. În 1998, au
fost colectate peste 24.000 de mesaje şi au fost distribuite 16.500.
Informare şi educaţie
 Proiectul de informare asupra minelor, care cuprinde informaţii referitoare la
rănile produse de minele de teren, strânse în centrele de tratament CICR, a fost
extins asupra structurilor medicale din Mazar-i-Sharif şi Pul-i-Kumri. Informaţiile
au fost împărţite cu celelalte agenţii pentru a ajuta la planificarea activităţilor
viitoare de deminare.
 În vederea instaurării respectului faţă de principiile dreptului internaţional
umanitar la toate nivelurile societăţii, au fost prezentate sesiuni despre dreptul şi
principiile umanitare la punctele de control, în bazele militare şi în şcoli, la care
au participat autorităţile locale, persoanele deplasate intern, studenţii, comandanţii
şi luptătorii din ambele tabere.
 Contactele cu mass-media au fost menţinute şi au fost date comunicate de presă
pentru a informa publicul în privinţa importanţei problemelor umanitare.
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Afectaţi de conflictul armat – Afghanistan 1999
În 1999, luptele din Afghanistan au determinat dislocarea pe plan intern a unor grupuri mari de civili şi au dat naştere la acuzaţii de
încălcări ale dreptului internaţional umanitar comise de părţile implicate. În acelaşi timp, atacurile fulgerătoare ale luptătorilor de
gherilă au continuat în jurul zonei Mazar-i-Sharif, ucigând civilii şi compromiţând securitatea regiunii.
Polarizarea crescândă dintre părţile aflate în război a sporit tensiunile etnice în cadrul comunităţilor, ducând la creşterea riscului
represiunilor şi a încălcării altor drepturi chiar şi în zone neafectate de lupte.
Lupta continuă a paralizat viaţa socială şi economică a ţării, secătuind resursele necesare pentru reabilitarea infrastructurii şi a
instituţiilor care fuseseră distruse sau care se deterioraseră în cele două decenii de război. În Kabul, sistemul de distribuire a apei a
funcţionat la mai puţin de 20% din capacitatea pe care o avea înainte de război. În zonele rurale, distrugerea şi deteriorarea sistemelor
de irigaţie au transformat terenurile arabile în terenuri nefolositoare. Cu toate acestea, cel mai grav afectaţi de colapsul economic
general au fost locuitorii zonelor urbane.
- raportul anual al CICR 1999

Ce măsuri umanitare concrete trebuie adoptate în privinţa situaţiei descrise mai sus?
Programe umanitare – domenii de
acţiune
Hrană şi agricultură
Medicale
Apă şi instalaţii sanitare
Veterinare
Protecţia civililor şi a prizonierilor
Refacerea legăturilor de familie
Informare şi educaţie

Acţiuni umanitare concrete propuse
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Siliţi să plece de acasă
Războiul perturbă viaţa civililor
Şi mulţi oameni sunt dislocaţi
DAMIR ŞI MEDIN
Naratorul: Damir şi vărul lui, Medin, au fost refugiaţi, dar recent s-au întors la case lor în Bosnia şi Herţegovina.
Damir: A fost greu. Am plâns deoarece trebuia să-mi părăsesc căminul. Ne-am suit într-un autobuz şi am mers în primul loc. Când
am ajuns acolo, ne era foame. Nu aveam nimic de mâncare deoarece toată mâncarea noastră am lăsat-o în urmă. Oamenii ne-au spus
să mergem în oraşul următor. Când am ajuns acolo, ne-au spus că acolo nu exista niciun loc pentru noi.
Narator: În timpul războiului din fosta Iugoslavie, milioane de oameni au fost nevoiţi să fugă şi să se refugieze oriunde au putut. Ca
mulţi alţii care au plecat, Damir şi Medin credeau că nu îşi vor mai vedea vreodată casele.
Damir: Am crezut că nu ne vom mai întoarce vreodată aici, pentru că ne-au spus să fim gata în două ore şi că un autobuz ne aşteaptă.
Medin: Am adus cu mine unele lucruri atunci când am plecat - am luat aparatul radio, fotografiile, şi câteva pături cu care să ne
acoperim când mergem la culcare.
Damir: Cred că cel mai îngrozitor lucru este atunci când ceilalţi copii încep să te tachineze şi te numesc "'refugiat” şi atunci când
mergi la şcoală încep să strige "Uite! Vine refugiatul.".
SABA
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Saba: Numele meu este Saba. Am 30 de ani. Am mers pe jos 50 de kilometri de la satul nostru. Am venit cu copiii mei. În satul nostru
eram agricultori, dar ploaia nu a venit, iar culturile nu au crescut.
Soţul meu nu este cu noi. Acum îi mai am doar pe copiii mei. Şi îmi e dor de el. Nu ştiu unde este. Unii oameni îmi spun că a plecat
departe pentru a face comerţ cu tămâie.
Dar nu cred că este adevărat. Soldaţii l-au luat. Nu am mai auzit nimic despre el din acea zi. Poate că este mort. Nu ştiu.
Noi doar aşteptăm aici, dar nu ştiu ce anume aşteptăm. Nopţile urmează zilelor aşa cum se întâmpla şi în satul nostru, dar zilele sunt
altfel, iar noaptea eu plâng.
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Explorarea 5B: Pregătirea unei tabere pentru persoanele
deplasate de război
Activitatea de planificare a unei tabere este folosită pentru a prezenta cursanţilor
amplitudinea eforturilor necesare pentru restabilirea mijloacelor normale de existenţă şi
pentru a ilustra un tip important de acţiune umanitară. Cursanţilor li se cere să preia rolul
de membri ai personalului umanitar, estimând nevoile şi planificând aprovizionarea şi
sarcinile ce trebuie îndeplinite. Ei îşi îndreaptă atenţia asupra cel puţin unei resurse şi
analizează cantitatea necesară, cerinţele referitoare la transport şi orice alte repere
implicate în îndeplinirea acestei sarcini.
Obiective:
 Conştientizarea dimensiunilor efortului de care este nevoie pentru a
satisface nevoile umane care rezultă în urma dislocării persoanelor,
inclusiv în ceea ce priveşte asigurarea securităţii acestora
 Conştientizarea unor aspecte ale asistenţei şi protecţiei de care au nevoie
oamenii atunci când conflictele armate îi obligă să-şi părăsească locuinţele
Resurse:
 Colaj foto 5B
 Planificarea unei tabere – un raport
 Informaţii şi instrucţiuni pentru cei care planifică
 Fişă de lucru: raportul de planificare
Pregătire:
Hotărâţi cum să puneţi la dispoziţie „Informaţii şi instrucţiuni pentru cei care planifică” şi
o fişă de lucru pentru grupuri mici.
Timp:
O sesiune de 45 până la 60 de minute
Refugiaţii reprezintă aproximativ o treime din numărul total de oameni
dezrădăcinaţi de conflicte sau persecuţii. Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite
pentru Refugiaţi estimează că restul de două treimi sunt dislocaţi în propriile lor
ţări. Cei care sunt dislocaţi pe plan intern întâmpină aceleaşi greutăţi ca şi
refugiaţii, dar adesea nu beneficiază de ajutor din partea organizaţiilor de
ajutorare.
-

Progresul naţiunilor (UNICEF), 1997

Am fugit ţinând bebeluşii pe umeri şi copiii în braţe iar cei bătrâni alergau
împiedicând-se în urma noastră. Peste câmpuri, prin savană, prin mlaştină. Ne
temeam cu toţii pentru vieţile noastre. Soldaţii fuseseră deja în satele învecinate şi pur
şi simplu au răpit femei care nu s-au mai întors niciodată.
o femeie în vârstă de 60 de ani, Nigeria
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1. Nevoile oamenilor dislocaţi de un conflict (10 – 15 minute)
Gândiţi-vă la nevoile oamenilor care şi-au părăsit casele şi au căutat adăpost într-o tabără
pentru oameni strămutaţi.
Următoarele categorii generale pot fi folosite pentru a structura răspunsurile:
 Apă (incluzând aprovizionarea cu apă şi canalizarea)
 Hrană
 Adăpost
 Îngrijire medicală
 Energie (pentru gătit, încălzit, iluminat)
 Igienă şi facilităţi sanitare
 Securitate
 Sprijin psihologic
 Comunicare (incluzând informare şi educaţie)
[Răspunsurile pot fi, de asemenea, structurate folosind categoriile de nevoi biologice,
sociale şi pshiologice]
Prezentaţi „Colajul foto 5B” şi dezbateţi nevoile reflectate în fotografii.
Întrebări posibile:
 Care credeţi că sunt nevoile oamenilor din aceste fotografii?
 Ce ar trebui să ia în considerare personalul umanitar atunci când trebuie să
satisfacă nevoile oamenilor dintr-o tabără?
Prezentaţi „Planificarea unei tabere – un raport” şi cereţi cursanţilor să identifice ceea ce
au făcut organizatorii pentru a satisface aceste nevoi.
2. Calculaţi resursele pentru o tabără (grupuri mici) (30 – 35 minute)
Prezentaţi „Informaţii şi instrucţiuni pentru cei care planifică”. Analizați cifrele
referitoare la populaţie din chenar.
Cereţi fiecărui grup restrâns să dezvolte un plan pentru satisfacerea unei categorii de
nevoi a populaţiei din această tabără. Fiecare grup trebuie să calculeze cantităţile de
materiale necesare şi să se gândească la modul de obţinere şi distribuire a acestora. (10
minute)
Fiecare grup trebuie să prezinte apoi un plan pentru dezbatere în clasă. (15 minute)
Prezentarea trebuie să includă:
 Categoria de nevoi analizată (de exemplu: apă, hrană, adăpost)
 Cantitatea de materiale şi servicii necesare
 Planul de obţinere a materialelor / serviciilor
 Planul de livrare a materialelor / serviciilor
 Planuri specifice pentru satisfacerea nevoilor celor care sunt cei mai vulnerabili
(copii neînsoţiţi, femei şi fete, mame însărcinate şi care alăptează, bătrâni etc.)
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Discutaţi cele învăţate prin planificarea pentru 10.000 de persoane ţinând cont de faptul
că există tabere în zone ale lumii unde s-au refugiat mult mai mulţi oameni. (5 – 10
minute)

Pentru copiii refugiaţi şi dislocaţi, plictiseala şi lipsa educaţiei (...) reprezintă o
combinaţie foarte periculoasă. Aceasta duce la apariţia zilelor neuniforme în care
amintirile traumatizante persistă, temerile sporesc şi violenţa este întotdeauna posibilă.
(...) Fetele pot fi ameninţate cu violul şi băieţii cu racolarea în bande. Adolescentele pot
rămâne însărcinate la vârste foarte fragede. Pe scurt, vieţile copiilor încep să se
destrame foarte repede....
- Marc Sommers, Educație în cazuri de urgență pentru copii, august 1999

Întrebare posibilă:
 În ce mod ar trebui modificat planul dumneavoastră dacă tabăra ar trebui să facă
faţă nevoilor a 300.000 oameni?
3. Cum să se asigure demnitatea şi identitatea umană (10 minute)
Dezbateţi problema nevoilor, altele decât cele biologice, pe care personalul umanitar
trebuie să le ia în considerare atunci când ajută oamenii dislocaţi să se refacă, să îşi asume
responsabilitatea pentru propriile persoane şi să le protejeze demnitatea umană.

La graniţă era foarte cald. Simţeam pietrele încinse prin tălpile sandalelor. Dar copiii
pe care i-am văzut plecând erau desculţi. Mergeau de trei zile, urcând prin munţii
Afghanistanului. Erau doar nişte copii. Îmi aducea aminte de puii de pasăre. Păreau
năuciţi.
-

un luptător din rezistenţă

Dezintegrarea familiilor în timpul războiului lasă în special femeile şi fetele
vulnerabile în faţa violenţelor. Aproape 80% din cele 53 de milioane de oameni
dezrădăcinaţi de războaiele din prezent sunt femei şi copii. Atunci când taţii, soţii,
fraţii şi fiii sunt luaţi la luptă, aceştia lasă femeile, pe cei foarte mici şi pe bătrâni să
se apere singuri. Familiile de refugiaţi menţionează violul sau teama de viol pe post
de factor decisiv în luarea hotărârii de a căuta refugiu.
-

Stadiul copiilor de astăzi, 1996

De la încheierea celui de-al doilea război mondial, 50 milioane de refugiaţi au fost fie
aduşi în propriile ţări fie li s-au pus la dispoziţie case în alte ţări.
-

Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi
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Aş reprezenta o minoritate dacă m-aş întoarce în satul meu. Nimeni nu mai vrea să
se întoarcă, iar eu nu pot să mă întorc singură. Oricum refugiaţii locuiesc în casa ta.
-

o femeie dislocată, Bosnia-Herţegovina

Întrebări posibile:
 Ce nevoi sociale, psihologice şi spirituale trebuie satisfăcute (educaţie, informare,
recreere, practici religioase etc.)?
 Dacă v-aţi afla în situaţia de a fi strămutaţi, ce aţi putea face pentru a continua să
vă simţiţi aceeaşi persoană din aceeaşi comunitate?
 Aproape 80% din persoanele deplasate intern sunt femei şi copii; de ce?
 Ce riscuri pot întâmpina femeile, copiii şi bătrânii într-o tabără pentru persoane
deplasate intern? Cum pot fi evitate acestea?
Încheiere –nevoi după părăsirea taberelor (10 minute)
Oferiţi cursanţilor câteva minute pentru a scrie ce nevoi cred că vor avea oamenii după ce
părăsesc tabăra. Separaţi cursanţii în patru grupuri şi cereţi fiecărui grup să se
concentreze asupra uneia dintre următoarele categorii de oameni ce s-ar putea afla în
tabără.
 Copii sub şase ani
 Tineri
 Adulţi
 Bătrâni
Dezbateţi, apoi pe tema nevoilor pe care le menţionează şi a motivelor pentru care le-au
luat în considerare.
Întrebări posibile:
 Care sunt diferenţele dintre nevoile copiilor şi cele ale adulţilor?
 Cine poate avea nevoie de servicii speciale? De ce?
[De exemplu, cei care au trecut prin traume fizice sau psihologice pot avea nevoie de
consiliere şi servicii medicale pe termen lung, cei separaţi de membrii familiei vor avea
nevoie de ajutor pentru a-i regăsi etc.]
 Ce credeţi că pot face oamenii obişnuiţi pentru refugiaţi?
[De exemplu, să ajute refugiaţii care vin în comunitatea lor să se simtă bineveniţi, să
contribuie la finanţarea organizaţiilor umanitare, să-i informeze pe reprezentanţii lor
politici despre faptul că doresc ca ţara lor să ajute refugiaţii]

IDEI PRINCIPALE
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•

Soluţionarea nevoilor oamenilor dislocaţi din cauza conflictelor armate
necesită planificare şi eforturi mari.

•

Pe lângă necesităţile nevoile biologice imediate (apă, hrană, adăpost,
îngrijire medicală etc.), trebuie satisfăcute de asemenea nevoile sociale şi
psihologice. Acestea includ redobândirea, de către oameni, cât mai repede
posibil, a autonomiei.
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Activităţi suplimentare
Ajutorul pentru cei aproape de casă
Dacă aţi localizat o comunitate de refugiaţi, aflaţi care sunt nevoile lor. Organizaţi o
acţiune în clasa sau grupul vostru pentru a satisface unele dintre aceste nevoi, de
exemplu: hrană, îmbrăcăminte, asistenţă la învăţarea limbii, lectură.
Colaborarea cu organizaţiile
În decursul timpului a existat o acceptare crescândă a interrelaţionării între activităţile de
urgenţă şi cele de dezvoltare, care duc la o abordarea extensivă a ajutorului umanitar.
Cercetaţi acţiunile organizaţiilor umanitare – unde activează, cu ce anume se ocupă,
modul în care îşi coordonează activităţile cu alte organizaţii. Unele căi posibile de
cercetare includ
 Scrisori către organizaţiile umanitare pentru informare
 Utilizarea internetului
 Utilizarea resurselor din biblioteci
 Studierea mass-media şi a articolelor din reviste
 Invitarea cuiva dintr-un astfel de grup pentru a se adresa clasei
Un ajutor pentru planificarea unei astfel de acţiuni este broşura „De la nevoi la acţiune”,
realizată de Federaţia Internaţională a Societăţilor de Cruce Roşie şi Semilună Roşie,
1995.

Pentru desfăşurarea operaţiunilor sale, CICR are la dispoziţie în lumea întreagă 3.000 de
camioane şi alte vehicule şi 950 de depozite. În plus, 15 avioane şi între două şi cinci
nave sunt operaţionale în orice moment.

American Friends Service Committee
http://www.afsc.org/
American refugee Committee
http.//www.archq.org/index.shtml
Across Border Project
http://www.acrossborders.org/
Amnesty International – Refugees
http://www.refuge.amnesty.org/
Care
http://www.care.org/

326

Explorarea Dreptului Umanitar

Danish Refugee Council
http://www.drc.dk/indexeng.htm
Doctors without Borders
http://www.doctorswithoutborders.org/
European Council on Refugees and Exiles
http://www.ecre.org/
Exodus World Service
http://www.e-w-s.org/
Human Rights Watch
http://www.hrw.org/
International Committee of the Red Cross
http://www.icrc.org/
International Federation of Red Cross and red Crescent Societies
http://www.ifrc.org/
International Red Cross and Red Crescent Movement
http://www.redcross.int/
International Rescue Committee
http://www.intrescom.org/
IOM International Organization for Migration
http://www.iom.int/
Jesuit Refugee Service
http://www.jesref.org/
Lawyers Committee for Human Rights
http://www.lchr.org/home.htm
Migration and Refugee Services
http://www.nccbuscc.org/mrs/
Partners for Development
http://www.interaction.org/members/pfd2.html
Refugees International
http://www.refintl.org/
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Save the Children
http://www.savethechildren.com/
Southeast Asia Resource Action Center
http://www.searac.org/

Unit Methodist Committee on Relief
http://www.gbgm-umc.org/units/umcor/
United Nations Children’s Fund
http://www.uniceg.org/
United Nations High Commissioner for Refugees
http://www.unhcr.ch/
US Committee for Refugees
http://www.refugees.org/
World Concern
http://www.worldconcern.org/
World Food Programme (UN)
http://www.wfp.org/index.htm
World Relief
http://www.worldrelief.org/
World Vision
http://www.worldvision.org/worldvision/master.nsf/
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Planificarera unei tabere – raport
Când a izbucnit criza din Golf, la începutul lunii august 1990, sute de mii de muncitori străini din Egipt, India, Pakistan, Bangladesh,
Sri Lanka, Filipine şi Thailanda au fugit din Kuweit şi Irak. Oamenii soseau cu maşinile, autobuzele şi camioanele, provocând astfel
un imens blocaj rutier la graniţa iordaniană. Familii întregi stăteau şi aşteptau, neştiind ce le rezerva ziua următoare. Zeci de mii de
oameni s-au trezit brusc izolaţi în deşert la graniţa dintre Irak şi Iordania, fără hrană sau apă.
O reacţie imediată
Autorităţile au fost nevoite să organizeze pentru aceştia, un adăpost temporar în zona neutră dintre Irak şi Iordania. Societatea de
Semilună Roşie din Iordania şi CICR au lansat imediat o operaţiune de asistenţă de urgenţă pentru a asigura apă potabilă, adăpost şi
îngrijire medicală. Alte câteva ONG-uri s-au alăturat efortului de a satisface nevoile uriaşe determinate de această situaţie.
A fost înfiinţat un post de prim-ajutor de urgenţă. Cazurile grave au fost trimise la spitalul din Ruwayshid. Zona a devenit rapid supraaglomerată. La temperaturi pe timpul zilei de până la 50ºC, nu aveai umbră pentru a te proteja de soarele arzător iar apa era din ce în
ce mai puţină.
Apa este cea mai importantă resursă în astfel de situaţii. Oamenii aşteptau la rând ore în şir pentru a încerca să obţină câţiva litri de apă
potabilă pentru familiile lor, şi izbucneau lupte atunci când distribuirea apei îmbuteliate nu era organizată în mod adecvat. Hrana era şi
ea pe sfârşite.
Numai 30% din persoanele deplasate aveau un adăpost adecvat. Alţii au găsit mijloace improvizate de a se proteja de soare. Vânturile
puternice şi vârtejurile de praf înrăutăţeau condiţile.
În mod clar, zona nu era potrivită pentru înfiinţarea unei tabere. Cisternele de apă trebuiau să facă până la 40 de drumuri zilnic între
tabără şi o conductă de apă aflată la 35 de kilometri distanţă. De fiecare dată trebuia pompată în rezervoare pliabile şi apoi transportată
prin conducte la robinete, unde oamenii se aşezau la coadă pentru a obţine apa atât de necesară. A fost nevoie de instalarea mai multor
serii de conducte pentru a evita perioadele lungi de aşteptare în soarele arzător.
Trebuia găsită o alternativă
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Inginerii au realizat faptul că trebuia găsită o locaţie adecvată. Autorităţile iordaniene au fost de acord să se construiască o tabără
pentru 30.000 de persoane în apropiere de Azraq.
Majoritatea echipamentului necesar pentru construcţia noii tabere a fost transportat pe calea aerului la Amman. Materialele erau
sortate la aeroportul din Amman şi apoi încărcate în camioane. Au fost făcute pregătiri pentru instalarea corturilor şi echipe speciale
au fost instruite în acest scop.
Un planificator al taberei descrie activitatea lor.
Principala noastră problemă în ridicarea acestei tabere era perioada foarte scurtă în care trebuia să finalizăm lucrarea.
Mai întâi a trebuit să alegem locul. Trebuia să găsim înclinarea adecvată şi să ne asigurăm că vântul va duce mirosul latrinelor
departe de tabără.
Apoi a trebuit să instalăm un sistem de alimentare cu apă. Am deviat o conductă de doi kilometri de la cursul principal. Apa care vine
din conductele iordaniene este mai apoi depozitată în rezervoarele mari pe care le-am instalat noi. Apa curge la vale din rezervoare
(care au o capacitate de 390.000 de litri) în 30 de puncte de distribuţie. Instalăm de asemenea puncte de scurgere – de aici
importanţa construirii taberei pe o pantă uşor înclinată, astfel încât apa reziduală să se scurgă în fosele pe care le vom săpa mai jos
de tabără.
Tabăra trebuie să găzduiască 30.000 de oameni şi a fost împărţită în patru sectoare. Fiecare sector este alcătuit dintr-un număr de
cadrilatere, fiecare adăpostind 500 de persoane. Avem drumuri de pământ în jurul fiecărui cadrilater, pentru a permite vehiculelor să
încarce deşeurile, să remedieze orice probleme tehnice şi să aducă hrană în punctele de distribuţie. Au fost săpate latrine pentru
populaţia taberei şi instalăm şi un sistem de iluminare electrică, pentru utilizare pe timpul nopţii.
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ÎNFIINŢAREA UNEI TABERE NECESITĂ:
 Alegerea şi amenajarea locaţiei
 Acces şi locuri de depozitare
 Materiale şi echipamente de construcţie
 Organizarea principalelor servicii
PRINCIPALELE SERVICII SUNT:
 Alimentarea cu apă şi canalizarea
 Adăpost
 Aprovizionarea cu hrană
 Evacuarea deşeurilor materiale şi biologice
 Unităţi medicale
 Iluminat şi energie
 Securitate internă
 Comunicaţii

Din punct de vedere legal, refugiaţii sunt definiţi ca fiind oameni care se află în afara ţării lor din cauza temerilor justificate de
persecuţie pe motive rasiale, religioase, de naţionalitate, politice sau din cauza apartenenţei la un grup, şi care nu pot sau nu
doresc să se întoarcă acasă.
-

adaptare după Convenţia referitoare la statutul refugiaţilor, 1951
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Materialul resursă 3

Informaţii şi instrucţiuni pentru planificatori

Populaţia de refugiaţi care va sosi în această tabără: 10.000
(3.000 femei, 1.000 bărbaţi, 5.000 tineri şi 1.000 copii sub cinci ani)
Copii neînsoţiţi: 2.000
Femei însărcinate sau care alăptează: 800
Bolnavi şi răniţi: 1.000
Văduve sau femei ai căror soţi sunt daţi dispăruţi: 2.000
Persoane cu handicap: 500
Bătrâni: 2.000





Amplasarea taberei: un câmp deluros şi deschis, la 200 de kilometri de cel mai apropiat oraş
Anotimpul / perioada anului: toamna
Perioada de timp prognozată pentru susţinerea acestei populaţii: şase luni
Practici culturale şi religioase ale populaţiei:
Modul diferit de tratare a membrilor unei familii (bărbaţi, femei, copii); tipurile de hrană consumată (restricţii de regim
alimentar); obiceiuri derivate din apartenenţa la un cult religios

Apă
Fiecare adult are nevoie, în medie, de 20 de litri de apă pe zi (3 litri/zi = apă de băut pentru supravieţuire)
 Câtă apă va fi necesară?
 Apa potabilă trebuie tratată?
 Cum se va obţine apa pentru populaţie?
 Cum se va distribui apa?
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Materiale şi tratament medical
Aşteptaţi-vă la un număr de 100 de consultaţii ale pacienţilor pe zi.
 Câte persoane bolnave, rănite, bătrâne sau însărcinate sunt în tabără?
 Ce tipuri de materiale medicale vor fi necesare?
 Calculaţi cantitatea de materiale medicale necesară.
 Ce tip de personal medical va fi necesar?
 Ce proceduri trebuie instituite?
 Ce pericole de ordin medical întâmpină / va întâmpina populaţia?
Hrană
Fiecare adult are nevoie de echivalentul a 2.250 de calorii pe zi.
Raţia standard pe zi = aproximativ 0,6 kg. Aceasta poate fi defalcată ca fiind:
500 grame de făină
30 grame de ulei comestibil
30 grame de lapte praf
20 grame de zahăr
3 grame de ceai






De câtă hrană este nevoie?
Menţionaţi diversele tipuri de hrană pe care le veţi asigura.
Aveţi copii malnutriţi care au nevoie de un anumit regim?
Cum veţi obţine hrana de care aveţi nevoie?
Cum veţi distribui hrana?
Amintiţi-vă de modul de distribuire a hranei din prezentarea video „Siliţi să plece de acasă” şi din unele fotografii. Gândiţi-vă
la planurile necesare pentru realizarea acestui lucru.)
 Este nevoie de gătit? Dacă da, cum va fi realizat acest lucru? De ce veţi avea nevoie?

333

Explorarea Dreptului Umanitar

Igienizare
Condiţiile proaste de igienă pot duce la apariţia problemelor medicale / de sănătate. Planificarea igienizării trebuie să ia în considerare
prevenirea bolilor.
 Câte latrine trebuie construite?
 Unde vor fi amplasate?
 Ce unelte şi materiale vor fi necesare pentru construirea acestora? (Lemn, crengi, zinc?)
 Care sunt planurile pentru curăţarea şi întreţinerea acestora?
 Câte deşeuri solide vor fi produse?
 Cum se vor administra deşeurile solide?
Îmbrăcăminte





Ce fel de îmbrăcăminte este necesară?
Dacă există bebeluşi, câte scutece sau înlocuitoare de scutece sunt necesare?
Este nevoie de aşternuturi? Ce se poate folosi?
Cum îşi vor spăla oamenii îmbrăcămintea?
Adăpost

Spaţiul ideal necesar pentru o persoană este de 30 de metri pătraţi. Atunci când condiţiile nu permit un astfel de spaţiu, unitatea de
spaţiu poate fi redusă la 10 metri pătraţi. În situaţii foarte dificile cum ar fi zonele montane sau urbane, acesta poate fi redus la 3 metri
pătraţi de persoană.
 Calculaţi spaţiul total de care veţi avea nevoie.
 Dacă un cort măsoară 150 de metri pătraţi, de câte corturi veţi avea nevoie?
 Care va fi efectul temperaturii asupra planurilor dumneavoastră de a asigura adăpost?
Combustibil
 Care sunt nevoile de combustibil? (gătit, încălzit, iluminat, funcţionarea unui generator etc.)
 Ce combustibil va fi folosit? Cum va fi acesta asigurat?
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 Care sunt pericolele ce trebuie evitate? Ce măsuri de precauţie planificaţi să întreprindeţi?
- Cantităţile sunt preluate de la Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi

Numărul persoanelor refugiate din calea conflictelor armate pe plan mondial a crescut de la 2,4 milioane în 1974 la peste 16
milioane în prezent, alături de alte 26 de milioane de oameni dislocaţi în propriile lor ţări.
-

raportul UNHCR, 2009

UNHCR, organizaţia pentru refugiaţi a Naţiunilor Unite, este mandatată de Naţiunile Unite să conducă şi să coordoneze acţiunile
internaţionale pentru protecţia pe plan mondial a refugiaţilor şi rezolvarea problemelor refugiaţilor. (...) UNHCR depune eforturi
pentru a se asigura că toată lumea îşi poate exercita dreptul de a căuta azil şi de a găsi un adăpost sigur în alt stat, şi de a se
întoarce acasă în mod voluntar. (...) UNHCR oferă protecţie şi ajutor refugiaţilor în mod nediscriminatoriu pe baza nevoilor lor şi
fără a ţine seama de rasă, religie, opinie politică sau sex.
-

delcaraţia misiunii UNHCR

335

Explorarea Dreptului Umanitar

Materialul resursă 4

Raport de planificare
Categoria de nevoi: _______________________________________________________________

Materialele / Serviciile necesare:

Cantitatea

Planul de obţinere a acestora ___________________________

Plan de livrare / distribuţie:

Consideraţii speciale pentru siguranţa şi bunăstarea femeilor Plan de obţinere a acestora: ____________________________
şi a copiilor:

Alte consideraţii:
Plan de livrare / distribuţie:
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Explorarea 5C:
prizonierilor

Îndreptarea

atenţiei

asupra

protejării

Una din consecinţele conflictelor armate este capturarea şi deţinerea prizonierilor.
Dreptul internaţional umanitar (DIU) include măsuri specifice menite să protejeze
prizonierii. Una din sarcinile Comitetului Internaţional al Crucii Roşii (CICR) este aceea
de a vizita prizonierii pentru a evalua măsura în care se respectă aceste prevederi ale
dreptului internaţional. Prezentările video ale acestui studiu permit cursanţilor să observe
un alt aspect al nevoilor umanitare care iau naştere în urma conflictelor armate şi modul
în care acţiunile umanitare le pot face faţă. Cursanţii analizează o problemă cu care se
confruntă personalul umanitar ca urmare a acestor vizite
NOTĂ: În cadrul acestor materiale, termenul de „prizonier” se referă la o persoană, fie
combatant sau civil, care este deţinută ca urmare a unui conflict armat.
Obiective:

Conştientizarea unora dintre modalităţile în care dreptul internaţional umanitar
protejează vieţile şi demnitatea prizonierilor

Înţelegerea unor dileme cu care se confruntă personalul umanitar în protejarea
prizonierilor
Resurse:
 Protejarea prizonierilor
 Prezentare video şi transcriere: Lumină în întuneric
 Dilemă: cum pot să protejez aceşti prizonieri?
 Prezentare video şi transcriere: Un prizonier îşi aminteşte
 Formular de întregistrare
 Formularul Mesaj de Cruce Roşie
 Prin prisma prizonierilor
Pentru profesori:
 Protejarea prizonierilor – Ce stipulează legea?
 Vizitarea prizonierilor
Timp:
Două sesiuni de 45 până la 60 de minute.
1. De ce au nevoie prizonierii de protecţie? (15 minute)
Cereţi cursanţilor să sugereze motive ca răspuns la întrebarea:
 De ce se poate afla într-o situaţie riscantă o persoană care este închisă din cauza
implicării într-un conflict armat?
[Astfel de motive includ suspectarea de deţinere a unor informaţii vitale, faptul că
este considerat inamic, atitudinea conform căreia inamicul nu merită tratament
uman, haosul şi controlul insuficient asupra celor care răspund de prizonieri,
mijloace insuficiente de a primi în mod adecvat prizonierii.]
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Cereţi, apoi cursanţilor să lucreze în grupuri mici sau în perechi pentru a alcătui o listă a
posibilelor răspunsuri la întrebarea următoare:
 Ce pericole şi ce dificultăţi pot întâmpina astfel de prizonieri în timpul
captivităţii?
În cadrul unei discuţii de grup, alcătuiţi o listă cu aceste răspunsuri.
[De exemplu: pericolul de dispariţie, execuţie sumară arbitrară, execuție sumară,
pericolul de a fi torturat în timpul interogărilor sau de a fi forţat să semneze o
mărturisire; lipsa hranei, apei, adăpostului, unităţilor de spălare şi toaletă şi accesului
la aer proaspăt; asistenţă medicală inadecvată; lipsa veştilor de la familie (familia poate
să nu ştie că prizonierul mai este în viaţă); pericolul expunerii la propagandă şi la
presiunea de a colabora; dificultăţi cu ceilalţi deţinuţi; trauma de a fi ţinut în captivitate;
sentimentul de neputinţă, teama pentru soarta familiei]
Pe baza problemelor pe care le menţionează cursanţii, în listă, cereţi grupurilor să se
gândească la ceea ce trebuie făcut pentru a proteja sănătatea şi demnitatea prizonierilor pe
timpul unui conflict armat. Cereţi-le să scrie propuneri de reguli specifice. Amintiţi-le că
şi femeile şi copiii pot fi închişi. Ar propune ei măsuri speciale de protecţie pentru aceste
categorii?
Dezbateţi pe tema propunerilor făcute de cursanţi.
Întrebare posibilă:
 Regulile propuse de dumneavoastră cuprind toate problemele prezentate de grup?
2. Modul în care DIU protejează prizonierii (20 minute)
Prezentaţi materialul resursă „Protejarea prizonierilor” şi cereţi cursanţilor să analizeze
modul în care sugestiile lor se potrivesc măsurilor de protecţie cuprinse în DIU.
Întrebări posibile:
 Ce măsuri de protecţie, în măsura în care acestea există, pot fi dificil de asigurat
de către cei care au luat prizonieri? De ce?
 Ce se poate face pentru a se asigura că prizonierii beneficiază de aceste măsuri de
protecţie?

În 2001, CICR a vizitat 346.807 prizonieri din 1.988 de centre de detenţie sau închisori
din toată lumea.

În timp ce cursanţii propun idei, le puteţi grupa sub patru titluri majore.
Modalităţi de a asigura respectarea vieţii şi demnităţii prizonierilor
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1. Responsabilitatea părţii care ia prizonieri: Legea stipulează că aceia care răspund de
prizonieri trebuie să fie instruiţi în sensul regulilor pe care trebuie să le respecte şi că
instruirea acestora trebuie supravegheată. În cazul identificării unui abuz, acesta trebuie
oprit şi pedepsit, iar cei responsabili trebuie penalizaţi. Autorităţile trebuie să asigure de
asemenea fondurile şi mijloacele necesare pentru închisori.

2. Vizitele în închisoare: DIU stipulează că organizaţiile umanitare neutre cum ar fi
CICR au dreptul să viziteze prizonierii în taberele sau închisorile în care sunt ţinuţi în
captivitate şi să supravegheze tratamentul la care aceştia sunt supuşi. După vizitarea
prizonierilor, CICR face recomandări autorităţilor respective. CICR păstrează
confidenţialitatea concluziilor şi le discută numai cu autorităţile în cauză.

3. Protestele publice: Organizaţiile pentru drepturile omului cum ar fi Amnesty
International şi Human Rights Watch sau organizaţiile locale pentru drepturile omului fac
publice concluziile lor despre abuzul săvârşit asupra prizonierilor de către cei care îi ţin în
captivitate. Acest lucru poate ajuta la sporirea presiunii asupra părţilor aflate în conflict
pentru a respecta DIU sau drepturile omului, adeseori pentru a îşi proteja propria imagine.
Cu toate acestea, astfel de denunţuri publice împiedică adesea organizaţiile pentru
drepturile omului să aibă acces direct la prizonier sau la autorităţile locului de detenţie,
lucru necesar pentru îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie.

4. Judecarea de către tribunale: Unul dintre scopurile sistemului judiciar este acela de a
împiedica încălcările drepturilor prin informarea potenţialilor făptaşi asupra faptului că
încălcările cum ar fi tortura sau excecuţia sumară arbitară nu vor rămâne nepedepsite
(teama de judecată).

Dezbateţi aceste patru modalităţi de asigurare a protecţiei pentru prizonieri.

Am fi dorit de la Crucea Roşie să spună presei internaţionale despre acest lucru. Am fi
apreciat asta cu adevărat. Dar când te gândeşti la acest lucru – să dezvăluie tot ceea ce
au văzut – ar fi putut determina autorităţile să le interzică accesul în închisori. Dacă s-ar
fi întâmplat asta, noi am fi avut de pierdut.
-

un prizonier

Întrebări posibile:
 Care sunt avantajele şi dezavantajele fiecărei idei?
 Aceste modalităţi sunt complementare sau se contrazic una pe cealaltă?
 Poate aceeaşi organizaţie să viziteze închisorile şi să publice protestele? De ce da
sau de ce nu?
3. Vizitarea prizonierilor (20 – 30 minute)
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Prezentaţi imaginile video „Lumină în întuneric”, în care cursanţii vor vedea cum
delegaţii CICR efectuează vizite regulate în închisori unde sunt ţinuţi în detenţie oameni
care au fost capturaţi sau arestaţi ca inamici. Vocile (şi subtitrările) din film sunt preluate
din opinii exprimate de prizonieri reali.
Înainte de a viziona această prezentare video, instruiţi jumătate dintre cursanţi să caute şi
să ia notiţe referitoare la una din întrebările următoare, iar cealaltă jumătate să caute şi să
ia notiţe referitoare la întrebarea cealaltă.
 Ce fac delegaţii CICR în timpul vizitelor în închisori?
 În ce mod poate ajuta vizita unei delegaţii CICR un prizonier?
Cereţi cursanţilor să alcătuiască un raport referitor la ceea ce au învăţat prin intermediul
prezentării video.
Întrebări posibile:
 În ce mod se raportează cele văzute la regulile pe care le-aţi propus? Dar la
măsurile de protecţie din cadrul DIU?
 Care credeţi că sunt calităţile şi abilităţile necesare pentru desfăşurarea unei vizite
în închisoare?
NOTĂ: dacă nu puteţi face prezentarea video, cursanţii pot să caute răspunsurile în
imagini şi în mărturiile prizonierilor prezentate în transcriere. Cursanţii pot fi nevoiţi să-şi
imagineze ce ar putea fi inspectat dacă delegaţii ar verifica peste tot, nu numai în locurile
unde autorităţile le permit să verifice.
Prezentaţi următoarele recomandări adresate delegaţilor CICR care efectuează vizite în
locurile de detenţie.

Pe măsură ce inspectaţi închisoarea înainte de a avea discuţii private cu prizonierii:
1) Gândiţi-vă la discursul de prezentare pentru deţinuţi.
2) Căutaţi:
 semne de discriminare („clasa economic, clasa business, clasa întâi”)
 „jungla” închisorii (grupuri, caste, ...)
 semnale de avertizare
3) Lipsa stigmatizării unui anumit deţinut
 ţineţi minte, dacă vedeţi toată închisoarea nu înseamnă că înţelegeţi totul.
-

dintr-un articol în Tortura, 1997

Întrebare posibilă:
 la ce raţiuni vă gândiţi pentru fiecare din aceste recomandări?
4. Dilema pe care o întâmpină un delegat ce vizitează închisoarea (grupuri mici) (20 –
30 minute)
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Prezentaţi situaţia pe care un delegat CICR o întâmpină în scenariul dilemei „Cum pot săi protejez pe aceşti prizonieri?”
Instruiţi jumătate din grupuri să studieze (1) opţiunea de a vorbi cu directorul închisorii
despre abuz.

Pe durata celor aproximativ 10 ani de conflict dintre Iran şi Irak, CICR a jucat rolul unic
de protector al prizonierilor de război în ambele ţări: delegaţii săi au vizitat şi au
înregistrat numele a 56.925 de soldaţi irakieni deţinuţi în Iran şi a 39.588 de soldaţi
iranieni deţinuţi în Irak. Au fost schimbate aproximativ 13 milioane de mesaje de Cruce
Roşie între aceşti prizonieri şi familiile lor. De la izbucnirea conflictului Iran/Irak în
1980, 98.000 de prizonieri de război deţinuţi de ambele părţi au fost repatriaţi.
-

din ICRC action on behalf of prisoners, 2000

Întrebări pentru aceste grupuri:
 care sunt avantajele şi riscurile posibile pentru prizonieri?
 ce puteţi face pentru a evita răzbunarea din partea directorului închisorii sau a
gardienilor?
[De exemplu: amintiţi directorului că delegaţii vor vizita din nou prizonierii pentru a se
asigura că nu li s-a întâmplat nimic. Vorbiţi despre tratamentul inuman în termeni
generali pentru a evita alegerea unor indivizi sau a unui grup de deţinuţi.]
Instruiţi celelalte grupuri să studieze (2) opţiunea de a nu menţiona faţă de directorul
închisorii problema tratamentului inuman.
Întrebări pentru aceste grupuri:
 Care sunt avantajele şi riscurile posibile pentru prizonieri?
 Cu toate acestea, ce puteţi face pentru a ajuta prizonierii?
[De exemplu: aşteptaţi mai întâi ca prizonierii să fie transferaţi într-o altă închisoare
înainte de a discuta cazul(rile) de tratament inuman. Discutaţi cu oficialităţi înalte şi
raportaţi-le ce aţi auzit fără a specifica închisoarea în care acestea au avut loc.]
Apoi purtaţi o dezbatere referitoare la fiecare opţiune.
Cereţi cursanţilor să decidă ce modalitate de acţiune ar alege şi să scrie un paragraf în
care să menţioneze ce ar face şi de ce.
Dezbateţi pe tema alegerilor lor. Subliniaţi că acest tip de decizie depinde de
 Contextul actual
 Garanţia vizitelor regulate ale delegaţilor în cadrul închisorilor
 Interesele prizonierilor
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Prezentaţi materialul „Un prizonier îşi aminteşte”, prin intermediul căruia cursanţii
întâlnesc un om care a fost deţinut într-o închisoare.
Dezbateţi reacţiile cursanţilor.
Întrebări posibile:
 Care sunt sentimentele predominante pe care le evocă amintirile prizonierului?
 Sunteţi surprins că uşa lui a fost deschisă? De ce credeţi că autorităţile închisorii
au decis să o deschidă?
 Ce abilităţi credeţi că sunt necesare unui membru al personalului umanitar pentru
activitatea de vizitare a închisorilor?
Încheiere
Reveniţi la materialul care prezintă măsurile de protecţie pe care DIU le impune în cazul
prizonierilor.
Întrebări posibile:
 Sunteţi surprins de ceva ce se menţionează în listă, iar dacă da, de ce anume? În
ce mod se protejează demnitatea unui prizonier de război sau a unui deţinut
politic?
 Există alte măsuri de protecţie pe care aţi dori să le adăugaţi pe această listă? De
ce?
Încheiaţi cerându-le cursanţilor să utilizeze vizionarea materialului video, transcrierea şi
dilema pentru a se gândi la:
 Necesitatea existenţei diverselor articole de pe listă
 Rolul vizitelor la închisoare
IDEI PRINCIPALE
•

Viaţa şi demnitatea oamenilor luaţi prizonieri în timpul conflictelor armate
sunt supuse riscurilor.

•

DIU stipulează măsuri de protecţie pentru prizonieri şi vizite la închisoare
din partea personalului umanitar pentru a verifica respectarea acestor
măsuri de protecţie.

•

Personalul umanitar care vizitează închisorile se poate confrunta, în cursul
activităţilor, cu dileme.
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Activităţi suplimentare
Documente: ce puteţi învăţa din acestea?
Formularul de înregistrare:
Studiaţi formularul de înregistrare pentru prizonieri.
 De ce solicită formularul fiecare informaţie?
 Cine va folosi acele informaţii, când şi de ce?
Formularul de Mesaj prin Crucea Roşie:
Copiaţi formularul de mesaj.
Completaţi-l aşa cum l-ar completa un prizonier.
Scrieţi o relatare care începe cu o altă persoană care primeşte acel formular şi se încheie
cu trei oameni diferiţi care sunt afectaţi de formular în ziua respectivă.

Această mică bucată de hârtie are o putere deosebită deoarece ea reprezintă puntea
dintre cei care suferă din cauza războiului şi cei dragi lor aflaţi în altă parte, care suferă
la rândul lor deoarece nu ştiu nimic despre ce se întâmplă cu membrii familiilor lor.
-

delegat al Crucii Roşii pentru acţiuni de căutare a familiilor

Proiect artistic
Este greu pentru CICR să estimeze impactul real al vizitelor efectuate persoanelor private
de libertate; ar fi de asemenea dificil de spus cum ar fi putut să stea lucrurile dacă CICR
nu ar fi putut să acţioneze într-o situaţie sau alta.
Citiţi textul de mai jos. Traduceţi cuvintele lui Nelson Mandela într-o formă de artă
aleasă de dumneavoastră.
Ceea ce contează nu este numai binele pe care îl face CICR, ci, chiar mai mult,
răul pe care îl împiedică să se producă.
- Nelson Mandela (Formular de înregistrare Nr. 220/82,
Închisoarea Robben Island, 1962 – 1990)

Care sunt dificultăţile pe care le poate întâmpina un prizonier după eliberare?
Folosind materialul din „Prin prisma prizonierilor”, scrieţi o scenă pentru o piesă despre
viaţa de după eliberarea din închisoare. Figura centrală din scena dumneavoastră va fi
cineva care a fost deţinut câţiva ani din cauza unui conflict armat.
Puneţi în scenă piesa.
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Protejarea prizonierilor – ce stipulează legea?
Extrase din Convenţia a III-a de la Geneva,
privind tratamentul prizonierilor de război
Tratamentul general
Art. 13
Prizonierii de război trebuie trataţi în permanenţă cu omenie. Prizonierii de
război trebuie de asemenea să fie protejaţi tot timpul, mai ales contra
oricărui act de violenţă sau de intimidare, contra insultelor şi curiozităţii
publice.
Represaliile contra prizonierilor de război sunt interzise.
Art. 14

Prizonierii de război au dreptul în toate împrejurările la respectul onoarei
şi a propriei persoane.

Art. 23

Niciun prizonier de război nu va putea, în niciun moment să fie trimis sau
reţinut într-o regiune în care să fie expus focului din zona de luptă.

Igienă şi îngrijire medicală
Art. 29
Prizonierii de război vor dispune, ziua şi noaptea, de instalaţii conforme
regulilor de igienă şi care vor fi ţinute într-o continuă stare de curăţenie. În
centrele în care locuiesc prizoniere de război, le vor fi rezervate instalaţii
separate.
Art. 30

Fiecare tabără de prizonieri va avea o infirmerie adecvată unde prizonierii
de război vor beneficia de îngrijirile necesare, si de un regim alimentar
adecvat.

Condiţiile materiale
Art. 25
În toate centrele în care se găsesc cantonate, împreună cu prizonieri, şi
prizoniere de război, vor exista dormitoare separate.
Art. 26

Raţiile zilnice de hrană vor fi în cantitate, calitate şi varietate
satisfăcătoare, pentru a menţine starea de sănătate a prizonierilor. (...)
Prizonierilor de război li se va pune la dispoziţie apă potabilă suficientă.
(...)
Sunt interzise sancţiunile disciplinare colective care privesc hrana.

Art. 27

Îmbrăcămintea, lenjeria de corp şi încălţămintea vor fi puse la dispoziţia
prizonierilor de război în cantităţi suficiente.
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Art. 38

Prizonierii trebuie să aibă posibilitatea de a face exerciţii fizice, inclusiv
sporturi sau jocuri şi petrecerea timpului în aer liber. În toate taberele vor
fi rezervate spaţii suficiente pentru aceste scopuri.

Legăturile de familie
Art. 71
Prizonierii de război vor avea dreptul de a trimite şi primi scrisori şi cărţi
poştale.
Servicii religioase
Art. 34
Se va lăsa la latitudinea prizonierilor de război exercitarea îndatoririlor
religioase. (...) vor fi asigurate condiţii adecvate pentru desfăşurarea
serviciilor religioase.
Garanţii judiciare
Art. 99
... Asupra prizonierilor de război nu pot fi exercitate constrângeri morale
sau fizice pentru a se recunoaşte vinovat de acuzaţiile aduse. Niciun
prizonier de război nu va putea fi condamnat fără să fi avut posibilitatea de
a se apăra şi fără să fi fost asistat de un apărător calificat.
Încheierea perioadei de captivitate
Art.109
... Părţile la conflict sunt obligate să trimită înapoi în propria ţară
prizonierii de război răniţi grav sau grav bolnavi, indiferent de număr sau
grad...
Art. 118

Prizonierii de război vor fi eliberaţi şi repatriaţi fără întârziere după
încetarea ostilităţilor active ...

Societăţile de ajutorare şi alte organizaţii
Art. 125
... Reprezentanţii organizaţiilor religioase, ai societăţilor de ajutorare sau
ai oricăror alte organizaţii care vin în sprijinul prizonierilor de război vor
primi (...) pentru ele şi reprezentanţii lor acreditaţi, toate înlesnirile
necesare pentru vizitarea prizonierilor şi distribuirea de ajutoare şi
materiale de orice fel (...) Poziţia specială a Comitetului Internaţional al
Crucii Roşii în acest domeniu va fi recunoscută şi respectată
întotdeauna....
Extrasele de mai sus sunt aplicabile numai prizonierilor capturaţi în timpul unui conflict
armat internaţional. Deşi mai puţine la număr, există articole în Protocolul II Adiţional
la Convenţiile de la Geneva care privesc prizonierii deţinuţi în timpul unui conflict armat
intern. De exemplu:
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Reguli privind prizonierii în timpul unui conflict armat intern:
Extrase din Protocolul II
Art. 4.1

Toate persoanele care nu participă în mod direct la ostilităţi sau care nu
mai participă la acestea, indiferent ca sunt sau nu private de libertate, au

dreptul să le fie respectată persoana, onoarea, convingerile şi practicile religioase.
Art. 4.2

... Următoarele acte (...) sunt şi rămân interzise în orice moment şi în orice
loc:

a)

atentatele împotriva vieţii, sănătăţii şi integrităţii fizice şi morale a
persoanelor, în special omuciderea şi actele de cruzime ca tortura,
mutilările sau orice formă de pedeapsă corporală;
pedepsele colective; ....
atentatele împotriva demnităţii personale, în special tratamentul umilitor şi
degradant, violul, prostituţia silită şi orice altă formă de atentat la pudoare;
...

b)
e)

Articolul 5

Persoane ale căror libertăţi au fost restricţionate:

5.1.
a)
b)

...
răniţii şi bolnavii vor fi trataţi. (...)
persoanele (...) vor (...) vor primi alimente şi apă potabilă şi vor beneficia
de condiţii de salubritate şi igienă, precum şi de protecţie împotriva
intemperiilor şi pericolelor unui conflict armat;
ele vor fi autorizate să primească ajutoare individuale sau colective;
ele îşi vor putea practica religia (...); ...

c)
d)
5.2.
a)

b)
c)
e)

...
... cu excepţia cazurilor când barbaţii şi femeile unei aceleiaşi familii vor fi
cazaţi în comun, femeile vor fi deţinute în localuri diferite de cele
destinate bărbaţilor şi se vor afla în supravegherea nemijlocită a femeilor;
vor fi autorizate să trimită şi să primească scrisori şi cărţi poştale (...);
locurile de internare şi de detenţie nu vor fi situate în apropierea zonei de
luptă (...); ...
sănătatea lor fizică şi psihică şi integritatea lor corporală nu vor fi puse în
pericol (...).
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Vizitarea prizonierilor
Ce fac delegaţii CICR în timpul vizitelor la închisoare

O discuţie preliminară cu directorul pentru a afla punctul de vedere al acestuia,
pentru organizarea vizitei şi pentru a se asigura că CICR va putea întreţine discuţii
private cu prizonierii, va putea înregistra prizonierii, va inspecta toate locurile
unei închisori, va verifica registrul, va primi copii ale certificatelor de deces şi va
putea repeta vizitele.

Turul locaţiei (în special celulele, toaletele şi duşurile, curtea pentru exerciţii
fizice, bucătăria, celula de arest, infirmeria).

Discuţii generale cu grupuri de prizonieri asupra problemelor mai puţin sensibile:
accesul la apă, la hrană, duşuri şi toalete; accesul la asistenţă medicală, exerciţii
fizice, aer curat şi activităţi de petrecere a timpului liber.

Discuţii particulare cu prizonierii pentru a dezbate probleme sensibile cum ar fi
tratamentul în timpul interogatoriilor, comportamentul gardienilor, existenţa unor
posibili prizonieri ascunşi, abuzuri din partea altor prizonieri, contactele cu
familia, probleme medicale sau personale.

Discuţia finală cu directorul închisorii: delegatul CICR îi prezintă concluziile sale
şi face recomandări pentru îmbunătăţirea condiţiilor.
Recomandările care se fac în general autorităţilor:
- repetarea instrucţiunilor către gardieni pentru a-i trata pe prizonieri cu
respect;
- creşterea timpului pentru exerciţii fizice la cel puţin o oră pe zi ;
- aprovizionarea prizonierilor cu fructe sau legume cel puţin o dată pe zi;
- creşterea cantităţii de apă curată;
- îmbunătăţirea accesului la îngrijire medicală;
Atunci când este necesar, CICR asigură asistenţă specifică, de exemplu: repararea
instalaţiilor de apă şi sanitare; schimbul de mesaje de Cruce Roşie; medicamente şi
articole de igienă de bază; articole pentru petrecerea timpului liber; ajutor pentru
reabilitarea celor eliberaţi atunci când este necesar.
Modalitatea în care vizitele la închisoare ale CICR pot ajuta un prizonier:
 înregistrarea şi urmărirea prizonierului reprezintă o măsură de protecţie
împotriva „dispariţiei” sau execuţiei sumare arbitrare.
 Discuţiile în particular cu delegaţii referitor la torturi sau încarcerare pot
ajuta la reducerea poverii psihologice.
 Prizonierii pot scrie familiilor lor un mesaj de Cruce Roşie, pentru a le
informa despre ei şi, posibil, pentru a primi un răspuns. Uneori pot primi şi
vizite din partea familiei.
 Delegatul va discuta cu directorul închisorii, informaţiile primite de la
prizonieri referitoare la tratament şi condiţii materiale şi poate solicita
îmbunătăţiri sau poate oferi ajutor direct, prin asigurarea materialelor de
curăţare sau a reparaţiilor aduse sistemului de igienizare.
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Protejarea prizonierilor
(deţinuţi în legătură cu un conflict armat)















Asistenţă medicală
Accesul la exerciţiile fizice
Contactul cu familia
Hrană şi apă suficiente pentru o stare de sănătate bună
Cazare adecvată, în condiţii sigure
Unităţi sanitare adecvate
Accesul liber la justiţie
Un agent independent pentru a supraveghea respectarea acestora
Protecţia împotriva actelor de violenţă sau de intimidare
Absenţa obligaţiei de a da alte informaţii în afara numelui, gradului, datei de naştere, numărului de identificare militară
Nesupunerea la tratamente crude sau inumane
Interzicerea sclaviei
Libertatea de a practica religia
Dreptul de a înregistra plângerile referitoare la condiţiile de captivitate

PREVEDERI SPECIALE PENTRU FEMEI
 Femeile prizonier: trebuie să beneficieze de cazare separată sub supraveghere feminină
 Femeile prizonier: pot fi percheziţionate numai de către femei
 Femeile prizonier: trebuie să fie protejate în mod special împotriva violenţelor sexuale
PREVEDERI SPECIALE PENTRU COPII
 Copiii: trebuie să beneficieze de cazare separată de adulţi, dacă nu sunt cu familia
 Copiii: trebuie să beneficieze de hrană, igienă şi asistenţă medicală potrivit vârstei lor
 Copiii: trebuie să îşi poată continua studiile
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Lumină în întuneric
Pentru prima dată, nişte oameni din exterior au venit să ne viziteze. Ştiam vag că există un fel de organizaţie la Geneva care ajută
oamenii săraci şi oprimaţi, dar asta era tot. Nu ştiam că vor fi în stare să pătrundă în închisoarea noastră.
Ei au căutat peste tot, nu doar acolo unde conducătorii penitenciarului vroiau ca ei să se uite.
Voiau, în mod evident, să vadă imaginea de ansamblu şi aşa au câştigat încrederea noastră.
Au fost eficienţi şi discreţi. Au avut încredere în ambele părţi – autorităţile le-au permis accesul în locurile unde alţii nu au pătruns, iar
prizonierii i-au perceput ca, aşa cum se spune, o "lumină în întuneric".
Pe parcursul întregii perioade de şase luni cât am fost în închisoare, am primit vizite de la Crucea Roşie. Nu ne-au dezamăgit
niciodată. Au venit de două ori pe săptămână, uneori mai des.
Şi-au notat numele noastre şi au făcut liste. Existau întotdeauna nou-veniţi în închisoare şi mereu am făcut tot ce am putut pentru ca
numele lor să fie înscrise pe listă cât mai repede cu putinţă, pentru că lista a fost ceea ce ne-a protejat.
Nu voi uita niciodată acel moment. Delegatul mi-a inspirat încredere şi m-a făcut să mă simt liber să vorbesc.
Mi-a pus o mulţime de întrebări despre mine, despre situaţia mea, despre familia mea. Nu a luat atitudine într-un fel sau altul; doar a
ascultat.
Eram în închisoare şi sufeream. Ne-ar fi plăcut ca cei de la Crucea Roşie să informeze presa internaţională despre asta. Am fi apreciat
asta cu adevărat.

Dar când te gândeşti mai bine, dacă ar fi făcut acest lucru – să dezvăluie tot ceea ce au văzut – ar fi putut determina autorităţile să le
interzică accesul în închisori. Dacă s-ar fi întâmplat acest lucru, noi am fi avut de pierdut.
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Cum pot să îi protejez pe aceşti prizonieri?
Sunteţi un delegat al Comitetului Internaţional al Crucii Roşii (CICR) care vizitează o închisoare. Tocmai aţi terminat discuţiile
private cu şapte dintre prizonieri în ziua respectivă. Trei dintre aceştia v-au spus că au fost bătuţi crunt în timpul interogatoriilor de
către un ofiţer al închisorii, cu două săptămâni în urmă. Prizonierii au semnat mărturisiri forţate prin care recunoşteau crime împotriva
autorităţii statului.
Prizonierii sunt foarte speriaţi. Ei spun că dacă directorul închisorii realizează că au vorbit cu dumneavoastră despre modul în care au
fost trataţi în timpul interogatoriilor, vor fi pedepsiţi şi bătuţi iarăşi.
Acum aveţi o discuţie cu directorul închisorii.
Dilema dumneavoastră: veţi discuta cu el cazul tratamentului inuman aplicat celor trei prizonieri?
- dezvoltare pe baza rapoartelor delegaţilor

Posibile puncte de vedere de luat în considerare
 Un prizonier care a fost torturat
 Directorul închisorii
 Alţi prizonieri
 Un membru al familiei prizonierului
 Supraveghetorul delegatului
Ce hotărâţi să faceţi?
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Un prizonier îşi aminteşte
Am fost deţinut politic timp de o lună şi jumătate.
În timpul şederii mele în închisoare, nu mi-a fost dat nimic de băut şi nimic de mâncare. Pentru a supravieţui, a trebuit să-mi beau
propria urină, pentru a nu muri din cauza deshidratării.
Când se întâmplă acest lucru, nu există nimic care să poată preveni „dispariţia" ta sau, pur şi simplu, uciderea ta. Uneori poţi auzi
oameni ţipând, apoi o salvă de focuri de mitralieră, apoi tăcere.
Am auzit pe cineva care bătea la uşile altor celule şi m-am gândit „Avem un vizitator". Din instinct, am început să bat pe partea
interioară a uşii celulei mele.
Am auzit un grup de oameni oprindu-se în faţa uşii celulei mele şi o voce a spus „Pare a fi cineva aici". Altcineva a spus: „Nu, nu e
nimeni". Dar celălalt a insistat şi a spus: „Te rog, deschide-o".
A urmat o discuţie care mi s-a părut că durează o veşnicie până când, în sfârşit, uşa s-a deschis şi, pentru prima dată într-un timp foarte
lung, am văzut lumină şi o faţă omenească. Şi am auzit: „Bună ziua, sunt de la Crucea Roşie ".
Acea primă vizită a avut consecinţe imediate. Nu mult după aceea, mi s-a dat o mică cutie cu apă murdară. Cel puţin a fost ceva de
băut. Şi au încetat imediat ameninţările că o să ne omoare.
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Formular de înregistrare
CICR Nr. ...........................................
Numele de familie: ........................................................................................................................................................................................
Prenumele: ....................................................................................................................................................................................................
Prenumele tatălui: .........................................................................................................................................................................................
Numele complet al tatălui: ............................................................................................................................................................................
(ilizibil în original) ........................................................................................................................................................................................
Data şi locul naşterii .................................................................................................................................................................... Sex: M / F
Cetăţenia: .................................................................................................................................. Naţionalitatea: ...........................................
Profesia: .................................................................................................................................... Gradul/unitatea: ........................................
Statutul: ..................................................................................................................................... Categoria: .................................................
Pedeapsa: .................................................
Locul de detenţie: ........................................................................................................................................................................................
(ilizibil în original) ........................................................................................................................................................................................
Data şi locul arestării: ...................................................................................................................................................................................
Autorul arestării: ...........................................................................................................................................................................................
NUMELE ŞI ADRESA FAMILIEI:
Numele complet: ...........................................................................................................................................................................................
Adresa completă: ..........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ Tel: .......................
Legătura de familie: ............................................................................................................... Notificare: D / N ..........................................
Data: ..............................................................................................................................................................................................................
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Formular pentru mesaj prin Crucea Roşie
1. MESAJ PRIN CRUCEA ROŞIE

5.

MESAJ
(Mesaj cu caracter familial sau privat)

2. EXPEDITOR
Numele complet (potrivit uzanţelor locale)
..............................................................................................................
Data naşterii ....................................................................... Sex M / F
Numele tatălui .....................................................................................
Numele mamei ....................................................................................
Adresa completă ..................................................................................
Provincia şi ţara ...................................................................................
3. DESTINATAR
Numele complet (potrivit uzanţelor locale)
..............................................................................................................
Data naşterii ....................................................................... Sex M / F
Numele tatălui .....................................................................................
Numele mamei ....................................................................................
Adresa completă ..................................................................................
Provincia şi ţara ...................................................................................
4. COMITETUL INTERNAŢIONAL AL CRUCII ROŞII
6. Data .................... Semnătura ..................................................
Avenue de la Paix nr. 19 – CH – 1202 Geneva
Destinatarul îmi este ....................................................................
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Formularul pentru mesaj prin Crucea Roşie
7. MESAJ PRIN CRUCEA ROŞIE

11. RĂSPUNS LA MESAJUL DIN DATA ...............................
(Mesaj cu caracter familial sau privat)

8. EXPEDITOR
Numele complet (potrivit uzanţelor locale)
..............................................................................................................
Data naşterii ....................................................................... Sex M / F
Numele tatălui .....................................................................................
Numele mamei ....................................................................................
Adresa completă ..................................................................................
Provincia şi ţara ...................................................................................
9. DESTINATAR
Numele complet (potrivit uzanţelor locale)
..............................................................................................................
Data naşterii ....................................................................... Sex M / F
Numele tatălui .....................................................................................
Numele mamei ....................................................................................
Adresa completă ..................................................................................
Provincia şi ţara ...................................................................................
10. COMITETUL INTERNAŢIONAL AL CRUCII ROŞII
12.Data ................... Semnătura ..................................................
Avenue de la Paix nr. 19 – CH – 1202 Geneva
Destinatarul îmi este ....................................................................
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Prin prisma prizonierilor
Mi-am abandonat soţia şi fiica timp de cinci ani şi opt luni. Urmările - complicaţii sociale şi psihologice. Amândoi ne-am schimbat,
dar în sensuri opuse şi o prăpastie s-a căscat între mine şi fiica mea în timpul cât eram în închisoare.
- un deţinut, după zece ani şi jumătate petrecuţi în închisoare, eliberat în 1998

Şocul pe care îl trăieşti atunci când eşti eliberat din închisoare este la fel de mare ca şi atunci când intri în închisoare; este la fel de
şocant. Acum eşti liber, dar nu ştii ce să faci cu libertatea asta. Cum îţi vei lua viaţa de la capăt?
- un deţinut care a petrecut şase ani în închisoare, eliberat în 1997

- - - - - poze în materialul original - - - -

Picturi ale prizonierilor deţinuţi în timpul conflictelor armate.
Sursa: Facing freedom, CICR, 2001
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Explorarea 5D: Îndreptarea
legăturilor de familie

atenţiei

asupra

refacerii

Explorarea 5D se concentrează asupra suferinţelor familiilor separate de conflictele
armate şi asupra efortului necesar pentru refacerea şi menţinerea acestor legături între
membrii separaţi ai familiilor. Un colaj de fotografii ajută cursanţii să trăiască
sentimentele acestor familii. Cursanţii experimentează metodele necesare pentru
urmărirea membrilor familiei atunci când li se cere să completeze o cerere de urmărire
referitoare la un membru „dispărut” al familiei. Cursanţii analizează amplitudinea
eforturilor necesare şi fundamentele dreptul internaţional umanitar (DIU) care susţin
aceste eforturi.

Obiective:
 Conştientizarea dificultăţilor cu care se confruntă familiile separate de război.
 Înţelegerea dimensiunii efortului necesar pentru refacerea şi păstrarea legăturilor
între membrii unei familii
Resurse:
 Colaj foto 5D
 Formularul pentru cererea de căutare
 Formularul pentru mesaj prin Crucea Roşie
 Fişa de date: copiii din Ruanda
Pentru profesori:
 Căutarea şi reunificarea familiilor – contextul legal
 Despre refacerea legăturilor de familie
Pregătire:
Faceţi copii ale formularelor de căutare şi ale formularelor pentru mesaj prin Crucea
Roşie, pentru a fi utilizate de către cursanţi.
Timp:
O sesiune de 45 până la 60 minute
1. Separaţi de conflictul armat (10 minute)
În haosul conflictelor armate, familiile sunt forţate să îşi părăsească locuinţele şi membrii
lor sunt adesea separaţi. Vom analiza dimensiunea efortului necesar pentru refacerea
legăturilor de familie.
Daţi cursanţilor următoarea situaţie statistică referitoare la numărul de copii separaţi de
familiile lor din cauza conflictelor armate.
Mai mult de jumătate din numărul estimat de 50 milioane de refugiaţi şi persoane
deplasate intern, în prezent, în toată lumea sunt copii şi adolescenţi. Mai mult de două
milioane sunt copii care au fost separaţi de familiile lor. În calitate de copii neînsoţiţi, ei
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sunt vulnerabili faţă de abuzuri, exploatării sexuale şi faţă de racolarea pentru a deveni
copii soldaţi.

Pentru a ajuta cursanţii să înţeleagă semnificaţia acestor cifre, puneţi întrebări aşa cum
sunt:
 Câţi suntem în această clasă? Câte clase ar face două milioane de persoane?
Sau
 De câte stadioane de sport ar fi nevoie pentru a găzdui 50 milioane de oameni?
Dezbateţi semnificaţia faptului de a fi separat de familie din cauza conflictelor armate.
Întrebare posibilă:
 Pe lângă copii, care ar putea fi celelalte persoane vulnerabile care au nevoie de
atenţie specială pentru refacerea legăturilor de familie?
[Exemple: oamenii în vârstă care sunt singuri, oamenii cu handicap, prizonierii
fără mijloace de comunicare]
2. Experienţa separării (20 minute)
Prezentaţi „Colajul de fotografii 5D”, care ilustrează unele din eforturile implicate de
căutarea membrilor familiei cât şi experienţele familiilor în timpul separării şi reîntregirii.
Aşteptaţi reacţiile şi întrebările cursanţilor:
Întrebări posibile:
 V-aţi pierdut vreodată? Ce vă amintiţi din această experienţă? Câţi ani aveaţi?
Cum aţi fost găsit?
 Care sunt persoanele care au nevoie specială de veşti despre familie? De ce?
 Care ar putea fi unele dintre problemele familiilor separate? Dar în special cele ale
copiilor separaţi? Dar pentru prizonieri? Dar pentru persoanele în vârstă?
 Care ar putea fi unele dintre problemele pe care personalul umanitar le întâmpină
atunci când încearcă să reîntregească familii?
[Exemple: copii prea mici sau prea traumatizaţi ca să vorbească, diferenţe de
limbă, luptele în continuă desfăşurare, incapacitatea de a trece liniile de front
care separă membrii familiilor, familii dispersate pe zone întinse, rude care şi-au
părăsit locuinţele, au fost deplasate intern sau au decedat]
3. Misiunea de a căuta şi de a reunifica familiile (15 – 20 minute)
În majoritatea conflictelor, este imposibil să răspunzi tuturor cererilor de reîntregire
aparţinând membrilor separaţi ai familiilor. Dezbateţi următoarele situaţii cu care se poate
confrunta un membru al personalului umanitar. Cereţi cursanţilor să sugereze criteriile
pentru momentul şi locul în care să se producă reîntregirea familiei:
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 Este acceptabil să se organizeze reunificarea unei familii în numele unui bărbat de
30 de ani într-o zonă unde toţi bărbaţii cu vârste peste 18 ani sunt mobilizaţi
pentru luptă?
 Este acceptabil pentru un copil care trăieşte într-o tabără pentru persoane
deplasate intern să fie reunit cu familia sa într-un oraş distrus de război?
[Exemple de criterii: gradul de vulnerabilitate, o limită de vârstă pentru bărbaţi pentru a
evita ajutarea potenţialilor combatanţi, siguranţa şi evitarea creării unei situaţii mai
grele decât cea în care se găsesc deja]
Folosiţi „Formularul pentru cerere de căutare” pentru a analiza alături de cursanţi tipurile
de informaţii familiale care sunt solicitate.
Întrebări posibile:
 Ce tipuri de acţiuni sau etape poate să parcurgă un membru al personalului
umanitar pentru a căuta o persoană dispărută sau care s-a pierdut?
[Exemple: vizitarea ultimei adrese la care a locuit; verificarea spitalelor şi a cimitirelor;
căutarea listelor de refugiaţi şi persoane deplasate intern; verificări făcute în închisori;
solicitarea sprijinului autorităţilor locale pentru colectarea de informaţii din rândul
localnicilor; publicarea listelor de nume prin intermediul ziarelor, radioului,
internetului, afişelor, a panourilor de afişaj; afişarea de fotografii ale copiilor; însoţirea
părinţilor la centrele de copii pentru a identifica bebeluşii.]
NOTĂ: toate acţiunile de căutare trebuie să respecte confidenţialitatea persoanelor.
 Care ar putea fi motivele pentru care este adesea atât de dificilă colectarea de
informaţii despre oameni care au dispărut în timpul unui conflict armat?
Folosiţi „Formularul Mesaj prin Crucea Roşie” pentru a arăta cum se transmit
comunicările.
Întrebări posibile:
 Ce fel de informaţii sunt permise în cadrul acestor mesaje?
 De ce verifică lucrătorii Crucii Roşii conţinutul mesajelor înainte de a le livra?
[Datele trimise prin intermediul unui mesaj al Crucii Roşii trebuie să fie de natură
strict personală pentru a evita transmiterea de informaţii sensibile referitoare la
conflict sau chestiuni politice.]
 De ce contează conţinutul mesajului?
[pentru a evita ca părţile aflate în conflict să ridice obiecţii faţă de trimiterea de
mesaje familiilor.]
4. Evacuarea copiilor neînsoţiţi (10 – 15 minute)
Utilizaţi fişa de date „Copiii Ruandei” pentru a dezbate situaţia copiilor neînsoţiţi în
timpul unui conflict armat.
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Întrebare posibilă:
 Ce măsuri de precauţie aţi recomanda pentru a evita pe cât posibil probleme aşa
cum sunt următoarele:
În unele ţări unde copiii au fost evacuaţi, rudele apropiate sau mai îndepărtate au apărut
câţiva ani mai târziu întrebând despre copii şi solicitând preluarea acestora. În ţările
gazdă, unde câţiva copii fuseseră adoptaţi între timp, unii oameni au spus că se
integraseră bine în noile familii şi că nu ar fi înţelept să-i transfere după ce s-au obişnuit
cu noua lor viaţă. Alţii au spus că adopţiile internaţionale nu ar trebui să fie permise în
timpul războaielor deoarece nu se poate verifica dacă aceşti copii au fost abandonaţi cu
adevărat.
5. Persoanele dispărute
Suferinţa familiilor care nu au ştiri despre rudele care dispar în timpul unui conflict nu se
termină atunci când armele amuţesc. Cei dragi sunt răniţi, închişi sau morţi?
Întrebări posibile:
 Ce acţiuni suplimentare pot fi realizate atunci când, în ciuda eforturilor de căutare,
nu sunt strânse informaţii despre persoanele dispărute? [Vezi exemplele din
materialul resursă pentru profesori]
 Oferiţi raţiuni pentru dificultăţile des întâlnite în colectarea informaţiilor despre
oamenii care dispar în timpul conflictelor armate.
Încheiere
Citiţi extrasele selectate din articolele DIU de la „Urmărirea şi reîntregirea familiilor –
contextul juridic” şi cereţi cursanţilor să identifice modul în care cred că aceste articole
ajută în procesul de căutare şi reîntregire a familiilor.
[De exemplu: autorităţile trebuie să colaboreze cu organizaţiile umanitare, furnizând
toate informaţiile relevante pe care le au (de exemplu, lista persoanelor deţinute),
permiţând lucrătorilor umanitari să investigheze sau să distribuie mesaje ale Crucii
Roşii; cei care îi ţin în captivitate trebuie să permită prizonierilor să corespondeze cu
familiile lor]

IDEI PRINCIPALE
•

Conflictele armate au ca rezultat separarea unui număr mare de oameni de
familiile lor, neavând mijloace de comunicare între ei.

•

DIU presupune acţiuni pentru refacerea şi păstrarea legăturilor de familie,
inclusiv a reîntregirii familiilor.

•

Sunt necesare multe etape pentru căutarea şi reîntregirea unei singure
familii.
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Activităţi suplimentare
Suferinţele familiilor celor dispăruţi
Gândiţi-vă la chinurile familiilor care nu au veşti de la rudele dispărute – familii care nu
ştiu dacă cei dragi sunt răniţi, rătăciţi şi înfometaţi, închişi sau morţi.
Scrieţi un scurt poem sau un eseu pentru a ilustra suferinţele lor.

Eu încă mai cred că soţul meu este în viaţă şi că se va întoarce la familia lui pentru a
avea o viaţă normală. Dar trebuie să ştiu ce soartă a avut – într-un fel sau altul. Există
mii de oameni la fel ca mine. Merităm să primim răspunsuri la întrebările noastre.
-

o femeie al cărei soţ, colonel în armata bosniacă, e dat dispărut de câţiva ani

Mesaj de speranţă
Citiţi relatarea de mai jos.
De la Manila la Baghdad: speranţă într-un mesaj pentru familie
Ca în fiecare dimineaţă, Maria ascultă ştirile la radio. Ştirile din Golf sunt deosebit de
alarmante astăzi: a început bombardamentul asupra Baghdadului. Maria începe să-şi facă
griji pentru sora ei, care lucrează ca soră medicală în Irak şi de la care nu a mai primit
ştiri de câteva luni. Liniile telefonice dintre ţara ei, Filipine, şi Bahgdad au fost întrerupte
şi nu mai există nici servicii poştale. Maria nu mai speră să îşi revadă sora.
Câteva zile mai târziu, aude nişte convorbiri despre serviciul de căutare al Crucii Roşii
din Filipine în Manila. Ea merge acolo şi speranţa reînvie: este încurajată să scrie un
mesaj care îi va fi livrat surorii ei prin intermediul delegatului CICR din Irak. La mai
puţin de o lună, Maria primeşte un telefon de la Crucea Roşie care o anunţă că a sosit un
răspuns la mesajul ei. Maria plânge de uşurare – sora ei este în viaţă!
Scrieţi mesajul Mariei către sora ei şi răspunsul pe care l-a primit.
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Activităţi suplimentare
Refacerea legăturilor de familie
Priviţi din nou colajul de fotografii. Observaţi modalităţile multiple de exprimare a
sentimentelor şi emoţiilor.
Faceţi un afiş pentru a informa oamenii în privinţa căutării şi reunificarii familiilor. Ce
mesaj veţi utiliza?
SAU
Inspirându-vă din relatarea de mai jos, exprimaţi sentimentele reunificarii unei într-o
formă artistică.

Trei femei care abia aşteaptă mesajele de la Crucea Roşie
În încăperea principală a unei vechi ferme din nordul Albaniei liniştea era atât de
apăsătoare încât puteai auzi şi un ac câzând pe podea. Andrye Kortoci, unul dintre
bătrânii satului, a început să citească mesajele Crucii Roşii. Paginile tremurau în mâinile
sale aspre, dar nimeni nu observă acest lucru. Cele trei femei care îl înconjurau se agăţau
de fiecare vorbă a acestuia.
Fiecare femeie primise câte un mesaj: una de la frate, una de la soţ şi cealaltă de la fiul ei,
toţi aceştia fiind combatanţi în timpul conflictului din Kosovo şi deţinuţi în Serbia de
aproape doi ani.
Cei trei deţinuţi vin din acelaşi sat, Myhejan, unde absenţa lor atârnă greu pe umerii
familiilor. Muncile pe care ei le făceau– cultivarea terenurilor, îngrijirea animalelor şi
alte treburi gospodăreşti – au fost preluate, pe cât posibil, de restul comunităţii. Până şi
copiii trebuie să participe.
Selim Musa, un membru al Crucii Roşii Albaneze, face călătoria către Myhejan aproape o
dată la trei luni, pentru a aduce mesajele Crucii Roşii care sosesc din Serbia, prin Tirana.
În Myhejan vin atât de puţini vizitatori încât sătenii îi recunosc silueta de la distanţă.
Selim Musa este singura legătură rămasă între deţinuţi şi familiile lor din Albania.
- Știrile CICR, martie 2001
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Pentru profesori
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Căutarea şi reîntregirea familiilor – contextul juridic
din
Protocolul I adiţional la Convenţiile de la Geneva
din 12 august 1949
Art. 78
1. Evacuarea copiilor
Nicio parte la conflict nu trebuie să efectueze evacuarea, către o ţară străină, altor copii
decât propriii săi resortisanţi, în afara cazului unei evacuări temporare, a cărei necesitate
este impusă de raţiuni imperioase ce ţin de sănătatea sau de tratamentul medical al
copiilor sau, cu excepţia unui teritoriu ocupat, de securitatea lor. Atunci când se poate lua
legătura cu părinţii sau tutorii, este necesar consimţământul lor scris cu privire la
evacuare. Dacă nu se poate lua legatura cu aceştia, evacuarea nu se poate face decât cu
consimţământul scris al persoanelor cărora legea sau cutuma le atribuie, în principal,
ocrotirea copiilor.

Din
Declaraţia comună a CICR, UNHCR şi a Federaţiei Internaţionale
a societăţilor de Cruce Roşie şi Semilună Roşie,
de la data de 27 iunie 1994
referitoare la evacuarea copiilor neînsoţiţi din Ruanda
În condiţiile actuale din Ruanda este adesea imposibilă obţinerea unor informaţii sigure
referitoare la soarta membrilor familiilor separate. Până când căutarea familiilor va fi
posibilă, trebuie să se presupună că orice copil neînsoţit poate avea rude apropiate în
Ruanda sau în ţările învecinate.
Evacuarea, primirea şi îngrijirea trebuie planificate în vederea reunirii cât mai grabnice a
copiilor cu rudele lor.
Copiii aflaţi în situaţii de urgenţă nu pot fi daţi spre adopţie. Din moment ce majoritatea
copiilor neînsoţiţi nu sunt orfani, este necesară o îngrijire temporară adecvată în vederea
unei posibile reuniri cu familiile lor şi nu adopţia.
Rezumatele unor articole relevante:
Reunirea membrilor familiilor separate
Înaltele părţi contractante şi părţile în conflict vor facilita, în măsura posibilului,
regruparea familiilor deplasate ca urmare a conflictelor armate şi vor încuraja în special
acţiunea organizaţiilor umanitare care se consacră acestei sarcini (…) (art. 74, Protocolul
Adiţional I).
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Căutarea persoanelor dispărute
Fiecare Parte în conflict va uşura cercetările întreprinse de membrii familiilor deplasate
de război pentru a relua legăturile unii cu alţii şi, dacă este posibil, să le reunească. Ea va
încuraja, mai ales, acţiunea organizaţiilor care se consacră acestei sarcini, cu condiţia ca
ea să le fi acceptat, şi ca acestea să se conformeze măsurilor de securitate luate de ea. (art.
26, Convenţia IV).
Familiile au dreptul să fie informate cu privire la rudele dispărute. Fiecare parte la
conflict trebuie să caute persoanele semnalate ca dispărute de către partea adversă. (art.
32 şi art. 33, Protocolul Adiţional I).
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Despre refacerea legăturilor de familie
Despre copiii neînsoţiţi şi alte persoane vulnerabile
În aproape toate situaţiile de urgenţă – conflicte armate, strămutarea în masă a
persoanelor şi alte situaţii de criză – copiii sunt separaţi de părinţi, familii şi de alţi adulţi
în responsabilitatea cărora se află. Deoarece statutul lor este rareori clarificat imediat, se
preferă denumirea de „copii separaţi sau neînsoţiţi” decât „orfani”.
Alte categorii, cum ar fi persoanele în vârstă sau cele cu handicap, se pot afla în situaţii
dificile în timpul unui conflict. Aceştia pot să rămână în urmă, să fie izolaţi şi separaţi de
rudele lor şi incapabili să îşi poarte singuri de grijă. Din cauza stării lor speciale de
vulnerabilitate, Comitetul Internaţional al Crucii Roşii (CICR) va întreprinde, atunci când
este necesar, măsuri specifice care au ca scop protejarea acestora şi reîntregirea familiilor.
Despre o reţea de comunicare pentru prizonieri şi famillile acestora
În conformitate cu mandatul său, CICR depune toate eforturile pentru a obţine informaţii
referitoare la persoanele private de libertate din cauza conflictelor armate şi pentru a le
vizita în locurile de detenţie. Astfel de vizite permit delegaţilor CICR să readucă speranţa
rudelor prizonierilor şi, prin intermediul reţelei de mesaje a Crucii Roşii, să faciliteze
corespondenţa prizonierilor cu familiile lor.
Cum ajută calculatoarele la refacerea legăturilor de familie
Toate informaţiile despre victimele de război strânse de către CICR sunt direcţionate
către bazele de date alcătuite de delegaţii din toată lumea. Scopul unei baze de date este
acela de a supraveghea situaţia unor categorii specifice de beneficiari ai serviciilor Crucii
Roşii prin păstrarea în permanenţă a evidenţelor referitoare la acestea în scopul garantării
protecţiei şi restabilirii legăturilor de familie sau pentru a afla despre soarta rudelor
dispărute. Problema confidenţialităţii este vitală şi trebuie luate măsuri de precauţie
atunci când se publică sau se divulgă informaţii.
CICR are peste 70 de baze de date; cele mai importante se referă la Ruanda (date
referitoare la 448.000 de persoane); războiul din Golf (123.000); Israel, teritoriile ocupate
şi teritoriile autonome (152.000); fosta Iugoslavie (140.000); Sri Lanka (37.000); Somalia
(31.000); Peru (27.000); Columbia (24.000) şi Afghanistan (25.000).
Fapte şi cifre
 În Timorul de Est, au fost trimise mai mult de 55.000 de mesaje prin Crucea Roşie
în cele opt luni care au urmat confruntărilor din 1999.
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 În cursul anului 2000 în Republica Democrată Congo, au fost primite sau trimise
peste 200.000 de mesaje prin intermediul a 120 de birouri deschise în toată ţara.
 În 2001, au fost schimbate în toată lumea, aproape un milion de mesaje prin
Crucea Roşie.
Activităţi pentru refacerea legăturilor de familie
Aceste activităţi sunt menite să refacă sau să menţină legăturile dintre membrii familiilor
separate de un conflict armat sau de alte situaţii de urgenţă, inclusiv deţinuţii, pentru a
uşura povara psihică. Acest lucru implică, în mod special:
 Expedierea de mesaje familiei (prin mai multe mijloace, cum ar fi mesajele prin
Crucea Roşie, emisiunile radio, telefonul şi internetul) prin intermediul reţelei
globale a Crucii Roşii şi Semilunii Roşii (Societăţile Naţionale şi delegaţiile
CICR);
 Organizarea repatrierilor şi a reîntregirii familiilor;
 Facilitarea vizitării rudelor deţinute sau aflate dincolo de linia frontului;
 Emiterea de documente de călătorie CICR pentru persoane care, din cauza unui
conflict, nu au sau nu mai au documente de identitate şi urmează să fie repatriate
sau relocate într-un stat terţ.
Activităţile pentru găsirea persoanelor dispărute
Aceste activităţi au menirea de a aduce la lumină informaţii despre persoanele dispărute.
Acest lucru implică, în special:
 Strângerea de cereri de căutare de la familiile persoanelor dispărute, şi de
informaţii referitoare la detenţie, dispariţii şi decese, şi înaintarea acestora
autorităţilor;
 Stabilirea mecanismelor pentru facilitarea dialogului între autorităţi şi familiile
persoanelor dispărute pentru a accelera procesul de căutare, inclusiv exhumarea şi
identificarea rămăşiţelor pământeşti;
 Informarea şi sprijinirea familiilor persoanelor dispărute.
- raportul anual CICR 1999 şi 2000

Exemple
La optsprezece luni de la conflictul din Kosovo din 1999, peste 3.600 de persoane încă
erau căutate de familiile lor. În ciuda solicitărilor repetate, CICR nu a primit niciun
răspuns referitor la soarta acestora. CICR a afişat pe site-ul său de internet o listă cu toate
persoanele dispărute aduse la cunoştinţa sa de către familii în speranţa de a obţine
informaţii suplimentare.
În Bosnia-Herţegovina, CICR a publicat o carte ce conţine fotografiile efectelor personale
găsite asupra cadavrelor neidentificate a 344 de oameni. Aceste imagini, destul de
dureroase pentru familii, au sprijinit procesul de identificare. Cu toate acestea, încă mai
există peste 18.000 de cazuri nerezolvate la mai mult de cinci ani de la încheierea
războiului.
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În Orientul Mijlociu, Comisia Tripartită prezidată de CICR continuă investigaţiile cu
privire la personele dispărute în timpul Războiului din Golf din 1991. Cu toate acestea,
rezultatele obţinute până acum nu au fost mulţumitoare.
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Materialul resursă 2

Formular pentru cererea de căutare
6. SOLICITANT
Numele complet (potrivit uzanţelor locale)
_____________________________________________________
Numele anterior căsătoriei
_____________________________________________________
Data naşterii
_______________________________________ Sex M / F
Locul şi data naşterii
_____________________________________________________
Adresa completă
_____________________________________________________

SOLICITARE DE CĂUTARE
1. PERSOANA CĂUTATĂ ÎMI ESTE

Nume complet (potrivit uzanţelor locale)
Nr. CICR:____
Cunoscut şi sub numele de _______________________________
Data naşterii________________________________ Sex M / F
Locul naşterii _________________________________________
Numele complet al tatălui _______________________________
Numele complet al mamei _______________________________
Naţionalitatea ______________________ Origine ____________
Profesia __________________________ Stare civilă _________
Numele anterior căsătoriei _____________________________
_____________________________________________________ Numele partenerului / soţului _____________________________
Gradul* _________________________ Unitatea* ____________
_____________________________________________________ Nr. matricol* ____________________ * dacă este aplicabil

_____________________________________________________
Telefon ______________________________________________
E-mail _______________________________________________
Persoana căutată îmi este _________________________
Semnătura solicitantului ________________________________
Data şi locul solicitării __________________________________
COMITETUL INTERNAŢIONAL AL CRUCII ROŞII
Avenue de la Paix nr. 19 – CH – 1202 Geneva
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Materialul resursă 2
2. DETALIILE SOLICITĂRII
Data şi tipul ultimelor veşti
____________________________________________________
____________________________________________________
Ultima adresă cunoscută
____________________________________________________

4. INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Vă rugăm să furnizaţi toate informaţiile ce pot fi utile anchetelor,
cum ar fi: durata şi adresa fostei locuinţe, corectitudinea datelor
privind adresa locului de muncă a angajatorului curent, religie
etc......
___________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
Circumstanţele care au dus la pierderea contactului
____________________________________________________

____________________________________________________
5. Numele şi adresa persoanelor care pot furniza informaţii
Familie, prieteni, relaţii de afaceri etc. .... /

3. MEMBRII FAMILIEI CARE ÎNSOŢESC PERSOANA CE
TREBUIE CĂUTATĂ
Numele complet
Data naşterii Sex Grad de rudenie
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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Materialul resursă 3

Formular pentru mesaj prin Crucea Roşie
1. MESAJ PRIN CRUCE ROŞIE

5.

MESAJ
(Mesaj cu caracter familial sau privat)

2. EXPEDITOR
Numele complet (potrivit uzanţelor locale)
..............................................................................................................
Data naşterii ....................................................................... Sex M / F
Numele tatălui .....................................................................................
Numele mamei ....................................................................................
Adresa completă ..................................................................................
Provincia şi ţara ...................................................................................
3. DESTINATAR
Numele complet (potrivit uzanţelor locale)
..............................................................................................................
Data naşterii ....................................................................... Sex M / F
Numele tatălui .....................................................................................
Numele mamei ....................................................................................
Adresa completă ..................................................................................
Provincia şi ţara ...................................................................................
4. COMITETUL INTERNAŢIONAL AL CRUCII ROŞII
6. Data .................... Semnătura ..................................................
Avenue de la Paix nr. 19 – CH – 1202 Geneva
Destinatarul îmi este ....................................................................
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Materialul resursă 3

Formular pentru mesaj prin Crucea Roşie
5.

MESAJ
(Mesaj cu caracter familial sau privat)

7. MESAJ PRIN CRUCEA ROŞIE

8. EXPEDITOR
Numele complet (potrivit uzanţelor locale)
..............................................................................................................
Data naşterii ....................................................................... Sex M / F
Numele tatălui .....................................................................................
Numele mamei ....................................................................................
Adresa completă ..................................................................................
Provincia şi ţara ...................................................................................
9. DESTINATAR
Numele complet (potrivit uzanţelor locale)
..............................................................................................................
Data naşterii ....................................................................... Sex M / F
Numele tatălui .....................................................................................
Numele mamei ....................................................................................
Adresa completă ..................................................................................
Provincia şi ţara ...................................................................................
6.Data ................... Semnătura ....................................
10. COMITETUL INTERNAŢIONAL AL CRUCII ROŞII
Destinatarul îmi este ...................................................... Avenue de la Paix nr. 19 – CH – 1202 Geneva
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Materialul resursă 4

Fişă de date: copiii din Ruanda
În timpul genocidului din 1994 şi al războiului care a răvăşit Ruanda şi a provocat deplasarea în masă a populaţiei, copiii au fost ucişi,
răniţi, forţaţi să îşi părăsească ţara natală sau lăsaţi singuri după ce le-au fost ucişi părinţii. Pentru a salva vieţile acestor copii, unele
organizaţii şi persoane s-au hotărât să-i transporte pe calea aerului în ţările învecinate sau în Europa.
De exemplu, soldaţii francezi au evacuat 72 de copii în aprilie 1994 cu destinaţia Franţa, unde au fost găzduiţi într-o reşedinţă
administrată de consiliul regional. „Întotdeauna am avut în vedere întoarcerea acestor copii în ţara natală. Ne-am străduit să menţinem
un stil de viaţă similar, astfel încât să nu îşi piardă obiceiurile şi să le facilităm întoarcerea în ţara natală. Am avut grijă să educăm
copiii în ambele limbi – franceză şi ruandeză – pentru a nu le distruge rădăcinile”, a menţionat un oficial francez.
În iulie 1996, 46 dintre aceşti copii au fost transportaţi cu avionul înapoi în Ruanda. Crucea Roşie a identificat 20 de familii înrudite şi
desfăşura cercetări pentru ceilalţi 26. „Dacă această căutare nu este încununată de succes, vor fi plasaţi în familii adoptive. Le vom
satisface nevoile de bază pentru a le asigura ceşterea şi îngrijirea”, a menţionat un lucrător al Crucii Roşii.
Protocolul I adiţional la Convenţiile de la Geneva
din 12 august 1949
Art. 78
1. Evacuarea copiilor
Nicio parte la conflict nu va dispune evacuarea copiilor, în afara propriilor cetăţeni, într-o altă ţară, cu excepţia cazului în care
considerente ce privesc sănătatea, tratamentul medical sau siguranţa acestora o impun. În cazurile în care părinţii sau tutorii legali pot
fi găsiţi, este necesară obţinerea consimţământul scris al acestora în vederea evacuării. Dacă nu pot fi găsiţi, este necesar
consimţământul scris al persoanelor care din punct de vedere legal sunt responsabile de creşterea şi îngrijirea copiilor...
Până la sfârşitul anului 2000, la şase ani după evenimentele din Ruanda, 67.000 din cei 74.000 de copii neînsoţiţi înregistraţi în
Ruanda sau în ţările învecinate de către organizaţiile umanitare şi-au regăsit familiile.
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Declaraţia comună a CICR, UNHCR şi a Federaţiei Internaţionale
a societăţilor de Cruce Roşie şi Semilună Roşie,
de la data de 27 iunie 1994
referitoare la evacuarea copiilor neînsoţiţi din Ruanda

În condiţiile actuale din Ruanda este adesea imposibilă obţinerea unor informaţii sigure referitoare la soarta membrilor familiilor
separate. Până când căutarea familiilor va fi posibilă, trebuie să se presupună că orice copil neînsoţit poate avea rude apropiate în
Ruanda sau în ţările învecinate.
Evacuarea, primirea şi îngrijirea trebuie planificate în vederea reunirii cât mai grabnice a copiilor cu rudele lor.
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Explorarea 5E: Etica acţiunii umanitare
Explorarea 5E analizează dilemele cu care se poate confrunta personalul umanitar.
Cursanţii studiază două principii ale acţiunii umanitare – neutralitatea şi imparţialitatea.
Aceştia folosesc mini studii de caz pentru a învăţa semnificaţia şi modul de aplicare în
practică prin analiza unor dileme reale cu care s-a confruntat personalul umanitar. (Aceste
cazuri pot fi studiate deodată, sau separat, împreună cu oricare dintre studiile acestui
modul la care se aplică.)
Obiective:
 Cunoaşterea unor principii care ghidează acţiunile umanitare, cum ar fi cele ale
neutralităţii şi imparţialităţii
 Înţelegerea unor dileme cu care personalul umanitar se poate confrunta în
acţiunile întreprinse
Resurse:
 Principii de lucru în acţiunile umanitare
Timp:
O sesiune de 45 până la 60 de minute

Neutralitate (a nu trece de partea nimănui)
Pentru a câştiga şi păstra încrederea tuturor, personalul umanitar nu trebuie să treacă de
partea nimănui în cadrul ostilităţilor sau a divergenţelor.
Imparţialitate (prioritate determinată de nevoie)
Personalul umanitar nu poate face discriminări în funcţie de naţionalitate, rasă, credinţe
religioase, clasă socială sau opinii politice. Acesta se ghidează numai după nevoile
persoanelor şi trebuie să acorde prioritate celor mai urgente cazuri.
Independenţă (a nu ceda presiunilor)
Organizaţiile umanitare nu pot ceda presiunii sau influenţei din partea factorilor exteriori
fie că aceştia sunt contribuabili, entităţi internaţionale sau guverne pentru a putea să
acţioneze eficient în conformitate cu nevoile umanitare curente.

1. Principii de lucru în cadrul acţiunilor umanitare (5 minute)
Dezbateţi ideea conform căreia oamenii adoptă principii pentru a-şi ghida activităţile.
Întrebări posibile:
 Cunoaşteţi coduri specifice de conduită care obligă la un anumit comportament al
oamenilor în exercitarea profesiei lor?
[De exemplu: jurământul lui Hippocrat care menţionează reguli şi îndatoriri pe
care medicii trebuie să le respecte, codul etic al jurnaliştilor care include
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nedezvăluirea surselor dacă acest lucru îi poate pune în pericol pe cei care oferă
informaţii sau le poate afecta viaţa privată.]
 De ce principii credeţi că are nevoie personalul umanitar pentru a se ghida în
desfăşurarea activităţilor lor privind victimele conflictelor armate?
2. Aplicarea principiilor de lucru (15 – 20 minute)
Multe organizaţii umanitare au coduri de conduită ce includ principii cum ar fi
imparţialitatea, neutralitatea sau independenţa.
Cereţi cursanţilor să aplice principiile la unele situaţii prezentate în Materialul resursă 1.
Pentru fiecare situaţie, întrebaţi
 Ce ar răspunde ei dacă ar fi membri ai personalului umanitar?
 Care este principiul care stă la baza răspunsului lor?
 Care este principala idee pe care un lucrător umanitar trebuie să o protejeze în
aceste situaţii?
Reconvocaţi grupul pentru a dezbate ideile. Fiecare grup trebuie să observe rolul pe care
îl joacă neutralitatea şi imparţialitatea în deciziile pe care trebuie să le adopte personalul
umanitar. Ajutaţi cursanţii să recunoască faptul că situaţiile implică adesea ambele
principii.

A fi neutru şi imparţial nu reprezintă un scop în sine, ci mai degrabă mijloacele de a
îndeplini sarcinile umanitare, singurul scop reprezentându-l oamenii care au nevoie de
ajutor şi protecţie.

Principiile CICR de neutralitate (de a nu trece de partea nimănui), imparţialitate
(ajutarea tuturor victimelor în conformitate cu nevoile) şi independenţa (absenţa
subordonării faţă de o autoritate politică) necesită ca CICR să reziste presiunilor venite
din partea unei facţiuni contestatare de a recurge la serviciile sale sau de a refuza acele
servicii opozanţilor. Această rezistenţă trebuie să fie non-violentă şi imparţială. (...) În
consecinţă, delegaţii CICR trebuie să rămână liniştiţi, discreţi, non-violenţi (...) şi dornici
să trăiască în condiţiile în care se confruntă cu dileme.
-

Nicholas Berry, Războiul și Crucea Roșie

3. Dileme etice în cadrul acţiunilor umanitare (15 – 20 minute)
Acţiunile umanitare sunt uneori criticate şi puse la îndoială. Adesea criticii indică
dilemele etice cu care se confruntă personalul umanitar în îndeplinirea îndatoririlor lor.
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Cereţi cursanţilor să identifice dilemele etice ale unora dintre situaţiile următoare, să
decidă ce acţiuni să întreprindă şi să-şi argumenteze răspunsurile.

O dilemă etică poate fi definită ca o situaţie în care urmărirea unui scop de valoare intră
în conflict cu un alt scop important sau poate conduce atât la bine cât şi la rău.

A. Prelungim noi războiul?
Organizaţiile umanitare au venit să salveze civilii lipsiţi de speranţă dintr-un oraş devastat
de război. Pentru că acestea au furnizat sprijin din exterior pentru supravieţuirea civililor,
grupurile care purtau războiul au putut să ignore nevoile propriilor civili. Acest ajutor le-a
permis să utilizeze toate resursele ţării pentru aprovizionarea trupelor. Iar acest lucru a
ajutat la continuarea războiului.
B. Ajutăm noi la politicile de separare etnică?
Civilii s-au refugiat într-o Zonă Protejată care a fost amenajată ca refugiu pentru
victimele „purificărilor etnice” din ţara lor. De aici, personalul umanitar i-a evacuat în
centre de refugiaţi din afara ţării. Această acţiune umanitară a contribuit astfel la acţiunea
de purificare etnică prin îndepărtarea victimelor de pe teritoriile natale.
C. Acţiunile umanitare asigură un pretext pentru neimplicarea politicienilor?
Două ţări sunt în stare de război iar numarul victimelor în rândul populaţiei civile este
uriaş. Voci din afară deplâng suferinţele victimelor, dar niciun guvern străin nu doreşte
să intervină pentru a pune capăt conflictului dintre cele două părţi sau pentru sau a le
determina să cruţe populaţia civilă. „Ce importanţă mai au încercările de a aduce ajutoare
umanitare atunci când ştim foarte bine că acestea vor fi doar ‚o picătură în ocean’ şi că
fără presiune politică din exterior sau intervenţie militară, noi, organizaţiile umanitare nu
facem altceva decât să curăţim conştiinţa globală”, se lamentează un membru al
personalului umanitar.

NOTĂ: cursanţii pot să dezbată dacă efortul umanitar trebuie continuat sau nu – de ce da
sau de ce nu.
Sau, trei grupuri mici pot trata fiecare câte o situaţie şi pot să decidă ce e de făcut; situaţia
analizată şi decizia luată pot fi prezentate, apoi, întregului grup.
D. Aprobăm noi dislocarea forţată a civililor?
Pentru a prelua controlul asupra unui sat dintr-o zonă de luptă unde se adăposteau
luptătorii rebeli, civilii au fost forţaţi să înfiinţeze o tabără la 40 kilometri depărtare de
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casă. Personalului umanitar i s-a cerut să aducă hrană şi asistenţă medicală în tabără. Cu
toate acestea, acţionând astfel se aprobă strămutarea forţată a civililor.
4. Principiul confidenţialităţii (15 – 25 minute)
Pe durata ultimilor doi ani, delegaţii Comitetului Internaţional al Crucii Roşii (CICR) au
vizitat numeroase închisori din Nepal şi s-au întâlnit cu peste 600 de deţinuţi, majoritatea
având legături cu mişcările maoiste. Atunci când au fost întrebaţi despre condiţiile acestor
deţinuţi în închisori sau dacă a depistat semne de tortură, Jean –Jacques Bovay, şeful
delegaţiei din partea organizaţiei în Nepal a refuzat să comenteze, spunând „Ar
reprezenta o încălcare a principiului CICR. Nu putem dezvălui informaţii presei dar am
informat oficialităţile guvernamentale despre ceea ce am văzut în timpul vizitelor la
închisoare.
La întrebarea dacă misiunea avea informaţii referitoare la cei peste 60 de rebeli dispăruţi,
despre care maoiştii ceruseră în repetate rânduri guvernului să fie făcute publice, Bovay a
menţionat că CICR „probabil deţine informaţii” dar a reiterat faptul că nu le poate
dezvălui presei.
Sursa: Kathmandu Post via website-ul Nepalnews.com 23 martie 2001

Întrebări posibile:
 În ce mod principiul confidenţialităţii vine în ajutorul membrilor personalului
umanitar pentru ca aceştia să ajungă la victime?
 În ce mod se leagă acesta de principiile neutralităţii şi imparţialităţii?
Încheiere
Scrieţi pe tablă termenii neutralitate, imparţialitate, independenţă şi confidenţialitate
pentru a fi văzuţi de toată lumea. Dezbateţi modul în care cursanţii au analizat fiecare
dintre aceste principii pe măsură ce şi-au elaborat deciziile.
 De ce sunt necesare neutralitatea şi imparţialitatea în cadrul acţiunilor umanitare?
[Prin păstrarea neutralităţii, personalul umanitar se poate deplasa prin zonele de
război pentru a ajuta victimele ambelor tabere ale conflictului. Prin
imparţialitate, pot ajuta victimele strict pe baza nevoilor acestora.]

Pentru CICR, un cod strict de conduită este de importanţă crucială deoarece mandatul său
este de a îndeplini sarcini delicate cum ar fi vizitarea prizonierilor sau rolul de
intermediar neutru între două părţi beligerante.
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IDEI PRINCIPALE
•

Unele coduri de conduită sunt necesare pentru organizaţiile umanitare.

•

Personalul umanitar trebuie să fie neutru şi imparţial în asigurarea
protecţiei şi ajutorului, pentru ca în acest mod să câştige şi să păstreze
încrederea tuturor părţilor participante la conflict.

•

Personalul umanitar întâmpină dileme etice în acţiunile lor. Deşi nu pot
exista răspunsuri sau decizii ideale, este important să recunoaştem că dacă
alegem să nu facem nimic este de asemenea o alegere care are consecinţe.

NOTĂ: cursanţii pot susţine că unele situaţii sunt fără sorţi de izbândă (adică nu pot fi
rezolvate în mod satisfăcător indiferent de hotărârea adoptată). Subliniaţi faptul că
inclusiv în astfel de situaţii, lucrătorii nu pot evita adoptarea unei hotărâri.
Neîntreprinderea nici unei acţiuni reprezintă o alegere în aceeaşi măsură ca realizarea
oricărei alte acţiuni determinate.
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Activităţi suplimentare
Neutralitate şi imparţialitate în lumea din jurul dumneavoastră
Dezbateţi modul în care un principiu ca neutralitatea diferă atunci când este aplicat în
situaţiile cotidiene. (Majoritatea timpului trebuie să alegem să fim de partea cuiva.
Gândiţi-vă numai la implicarea politică a cetăţenilor care este oarecum incompatibilă cu
neutralitatea.)
Găsiţi o relatare din istorie, religie sau literatură în care a fost importantă păstrarea
neutralităţii (sau abandonarea acesteia).
Sau scrieţi un eseu analizând cauzele pentru care ne înfuriem atunci când suspectăm că o
persoană cu autoritate nu este imparţială în privinţa modului în care tratează oamenii.
Sunteţi acolo – dileme
Imaginaţi-vă că sunteţi membru al personalului umanitar implicat într-una din situaţiile
menţionate în cadrul acestei activităţi (sau o situaţie inspirată de acestea).
În grupuri mici, interpretaţi pe roluri următoarele situaţii:
 Un argument referitor la ceea ce trebuie făcut atunci când vă confruntaţi cu o
problemă
 Un interviu în presă în care deciziile dumnevoastră sunt criticate
 Reacţia faţă de plângerile din partea unor refugiaţi sau colaboratori nemulţumiţi.
La un curs, participanţii şi-au imaginat şi au pus în scenă situaţia unui membru al
personalului umanitar aflat la poarta unei tabere de refugiaţi. Acesta se confruntă cu o
familie care doreşte să intre, dar se teme de inamicii din tabără. Tatăl insistă să păstreze
arma pentru a îşi proteja soţia bolnavă şi copilul. Familia este înspăimântată de
perspectiva separării.
După interpretarea scenariului, clasa a discutat principiile pe care lucrătorul umanitar a
trebuit să le ia în considerare şi dacă în situaţia respectivă, principiile nu s-au dovedit a fi
contradictorii.
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Materialul resursă 1

Principiile de lucru în cadrul acţiunilor umanitare
Pentru fiecare situaţie: ce aţi răspunde dacă aţi fi în locul personalului umanitar?
Explicaţi principiul care stă la baza fiecărui răspuns.

1. O regiune a fost confruntată cu foametea cauzată de secetă şi de războiul prelungit. O agenţie umanitară a dezvoltat un proiect
veterinar pentru nomazii care depindeau pentru supravieţuire de creşterea animalelor domestice. Membrii fiecărui clan spuneau adesea
personalului umanitar „Nu puteţi să ajutaţi clanul celălalt deoarece ei sunt inamicii noştri. Cum puteţi să ne ajutaţi pe noi dacă îi ajutaţi
şi pe ei?”
2. Un luptător rebel foarte grav rănit a fost transferat recent la spitalul unde este tratat. Doi soldaţi guvernamentali, care sunt mai puţin
grav răniţi, sosesc la spital. Pe măsură ce personalul medical puţin numeros continuă să trateze rebelul, soldaţii le reproşează„Trebuie
să fiţi de partea lui dacă pe el îl ajutaţi şi pe noi ne lăsaţi să aşteptăm. Nu ştiţi ce ne-a făcut? Credeam că sunteţi neutri.”
3. În timpul unui conflict armat, o organizaţie umanitară locală caută fonduri pentru a ajuta miile de persoane deplasate intern din
nordul ţării devastate de război. Aceasta este abordată de un om de afaceri cunoscut care le declară că firma lui va achita costurile
ajutoarelor direcţionate către populaţia unui oraş din sud, acolo unde el deţine o fabrică, urmărind astfel să dezamorseze tensiunile ce
împiedică mulţi muncitori să ajungă zi de zi la serviciu. Organizaţia umanitară refuză oferta.
 Ce argumente aţi avea pentru a susţine acest refuz?
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Pagina de mass-media
Obiective: cunoaşterea acţiunilor umanitare care se desfăşoară în toată lumea
1. Ce se întâmplă?
 Găsiţi reportaje mass-media referitoare la organizaţiile umanitare internaţionale pentru a analiza activitatea acestora.
 Scrieţi-le pentru a obţine rapoarte referitoare la activităţile lor în zone din toată lumea (sau accesaţi site-ul pentru a citi
rapoartele).
 Alcătuiţi o listă cu organizaţiile şi programele pe care le cercetaţi. Subliniaţi activităţile de bază ale fiecăreia.
2. Cu ce dileme se confruntă personalul umanitar?
 Identificaţi dilemele ce apar în cadrul acţiunilor umanitare pe care le găsiţi în mass-media sau prin intermediul cercetărilor
dumneavoastră.
 Analizaţi dilema:
• Opţiuni: care sunt acţiunile posibile?
• Consecinţe: Care sunt consecinţele posibile ale fiecărei acţiuni? (intenţionate / neintenţionate, pozitive / negative, pe
termen scurt şi pe termen lung)
• Perspective: cum văd diverse persoane situaţia şi opţiunile posibile?
• Decizie: ce acţiuni recomandaţi organizaţiei sau personalului umanitar?
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Pentru profesori
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Metode de evaluare
 Evaluarea continuă:
Explorarea dreptului umanitar (EDU) pune la dispoziţia profesorilor oportunităţi
zilnice de a descoperi ce învaţă cursanţii lor şi ce idei preconcepute pot avea
aceştia. Indrumările pentru profesori active, cum ar fi discuţiile în clasă, lucrul în
grupuri restrânse, brainstormingul şi interpretarea de roluri asigură astfel de
oportunităţi.
Rezervaţi-vă cinci minute la finalul orei pentru a le cere cursanţilor să scrie o
frază sau două ca răspuns la întrebările: „Ce am învăţat astăzi?” şi „Care sunt
întrebările mele?”. Citiţi răspunsurile şi folosiţi-le pentru a consolida achiziţiile
cursantului şi pentru a clarifica, pentru lecţia următoare, neînţelegerile.

 Portofoliul activităţii cursantului:
Pe tot parcursul modulului, cursanţilor li se cere să intervieveze oameni, să ia
atitudine faţă de o anumită problemă şi să o ilustreze cu exemple, să ilustreze
concepte cu poezii, să interpreteze roluri, să creeze lucrări plastice sau să scrie
studii despre un anumit subiect.
Organizaţi şi păstraţi pentru fiecare cursant, un dosar sau portofoliu care să
includă lucrări scrise, schiţe de lucrări plastice, interviuri şi decupaje de ştiri, cu
care a contribuit la oră. Parcurgeţi periodic împreună cu fiecare elev/elevă
lucrările acestuia/acesteia pentru a verifica progresul înregistrat în înţelegerea
dreptului internaţional umanitar.
Afişaţi lucrările cursantului pe un perete.

 Întrebări de sfârşit de modul:
După încheierea Modulului 5, puteţi dedica ultima lecţie unei evaluări scrise a
ceea ce au învăţat cursanţii. Puteţi face acest lucru cu ajutorul întrebări pentru
realizarea unui eseu (20 – 30 minute) şi a două sau trei întrebări cu răspunsuri
scurte (10 minute fiecare).
1. Întrebările pentru eseu: Alegeţi o întrebare. (25 mnute)
 Care sunt câteva dintre dilemele etice cu care se confruntă personalul
umanitar? Daţi exemple.
 Explicaţi semnificaţia imparţialităţii şi neutralităţii şi daţi exemple
pentru fiecare.
2. Întrebări cu răspunsuri scurte: Alegeţi două sarcini de lucru. (10 minute fiecare)
 Identificaţi patru etape necesare pentru reîntregirea familiilor separate
de război.
 Menţionaţi cinci modalităţi în care războiul distruge mijloacele
obişnuite de existenţă.
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 Menţionaţi trei lucruri pe care personalul umanitar trebuie să le
planifice în vederea pregătirii unei tabere pentru populaţia strămutată.
Alte întrebări pot apărea solicitând cursanţii să formuleze, în grupuri mici, întrebări şi
apoi să selecteze una din ele, care va constitui, pentru întreaga clasă, întrebarea pentru
realizarea unui eseu. Sau puteţi cere fiecărui cursant să propună o întrebare la care să
răspundă în cadrul testului. Cursantul va fi evaluat atât din punct de vedere al calităţii
întrebării cât şi al calităţii răspunsului. Puteţi alege, de asemenea, un citat dintr-un articol
din ziar, un citat suplimentar din unul dintre materiale sau dintr-o altă sursă. Cereţi
cursanţilor să indice ideea principală şi să justifice dacă sunt sau nu de acord cu aceasta.
Criterii de evaluare:
Reacţia eficientă a unui cursant este una care:
 Utilizează concepte, cum ar fi cel de martor, combatant, dilemă sau reacţie în lanţ
şi alţi termeni din materialele EDU
 Oferă exemple concrete pentru a ilustra ideile
 Include exemple din surse diverse, cum ar fi mass-media, interviuri, discuţii în
clasă şi literatură suplimentară
Tehnicile de mai sus sunt doar câteva sugestii pentru a vă ajuta să evaluaţi activitatea
cursantului în ceea ce priveşte materialele EDU. Aveţi libertatea de a le adapta în funcţie
de nevoi.
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Modulul 5: Resurse de Internet
Refugiaţi
 Refugiaţi (Amnesty International)
http://www.refuge.amnesty.org/htm/home.htm
 Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi
http://www.unhcr.ch/
 Comitetul S.U.A. pentru Refugiaţi
http://www.refugees.org/
Ajutorul umanitar
 Doctori fără Frontiere
http://www.doctorswithoutborders.org/
 Proiectul pentru umanitarism şi război
http://www.brown.edu/Departments/Watson_Institute/H_W/mission.html
 Interaction (Consiliul American pentru Acţiuni Voluntare Internaţionale)
http://www.interaction.org/index.html
 Comitetul Internaţional al Crucii Roşii
http://www.icrc.org/eng
Disponibil în limbile engleză, franceză şi spaniolă
Prizonieri de război şi prizonieri politici
 Convenţia de la Geneva referitoare la Tratamentul Prizonierilor de Război
http://www.icrc.org/ihl
Disponibil în limbile engleză, franceză şi spaniolă
 Proiectul Dispăruţii (Argentina)
http://www.desaparecidos.org/arg/eng.html
Disponibil în limbile engleză şi spaniolă
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Explorare de
încheiere
Ce facem mai departe?
(o sesiune pregătitoare,
timp de planificare
şi de proiectare
şi şedinţa de evaluare)

Cum putem promova
demnitatea umană?

EXPLORĂRI:
Ce facem mai departe?
CONCEPTE:
Mobilizarea tinerilor

Ce puteţi face pentru
a schimba ceva?
Cum îi puteţi face pe
ceilalţi conştienţi?

Populaţiile ţintă
Scopul proiectului
Puncte tari şi resurse ale comunităţii
Demnitatea umană
ABILITĂŢILE EXERSATE:
Identificarea problemei
Evaluarea nevoilor
Planificarea unei acţiuni
Păstrarea de evidenţe
Evaluarea proiectului
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Explorare de încheiere: Ce facem mai departe?
Una din cele mai importante metode de promovare şi sprijinire a studiului este
reprezentată de ocazia pe care o au cursanţii de a aplica conceptele şi tipurile de
comportament pe care le-au studiat. Cursanţii pot avea satisfacţia de a transmite cele
învăţate altora, de a crea materiale pe care le vor împărţi altora şi de a aplica ceea ce au
învăţat prin proiectele explorate si realizate.
În cadrul Explorării dreptului umanitar (EDU) cursanţii pot extinde impactul proiectului
în afara limitelor grupului – spre familie, prieteni şi comunitate. Ei pot să-i înveţe pe
copiii mai mici, să le spună altora relatările auzite sau să se implice în activităţi umanitare
pentru a îi ajuta pe cei vulnerabili. Astfel de activităţi pot viza copiii din zonele unde o
mare parte a lor nu îşi desăvâşesc sau nu trec de etapa educaţiei primare. Cursanţii pot de
asemenea să promoveze punctul de vedere umanitar investind timp şi energie în alte
forme de activitate comunitară.
Obiective:
 Aplicarea cunostintelor dobândite pentru pregătirea unui proiect care promovează
demnitatea umană
 Desfăşurarea unui proiect care promovează demnitatea umană
Resurse:
 Prezentare video şi transcriere: explorarea războiului prin dramă

Tipuri de acţiuni comunitare
Cursanţii pot să creeze unul sau mai multe proiecte pentru a:
 Învăţa pe alţii despre dreptul internaţional umanitar (DIU)
 Rezolva preblemele de ordin umanitar specifice în zona respectivă
 Promova sprijinul pentru DIU prin activităţi de cercetare politică şi juridică
IDEI PENTRU PROIECTE:
A. Servicii de informare pentru copii şi/sau grupuri comunitare (cărţi de poveşti, cărţi cu
benzi desenate, piese scurte, expoziţii, prezentări, piese de teatru, scrisori către presă,
programe radio interactive, manuale etc.)
B.Voluntariat
(ajutor pentru cei fără adăpost, refugiaţi, persoane deplasate intern, orfani, bolnavi,
bătrâni etc.)
C. De la cercetare la acţiune
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(efectuaţi cercetări referitoare la implementarea DIU sau a măsurilor anti-discriminare la
nivel naţional, sau alăturaţi-vă unei organizaţii umanitare sau pentru protecţia drepturilor
omului etc.)
Întrebări pentru evaluarea unui potenţial proiect:
 Proiectul va asigura cursanţilor o legătură directă cu subiectul?
 Proiectul încurajează cursanţii să reflecteze asupra naturii acţiunilor care sprijină
scopurile DIU?
 Proiectul acordă cursanţilor ocazia şi posibilitatea de a disemina cunoştinţele
despre DIU?
De la start la finish
1. Planificarea proiectului
Pentru cine este proiectul?
Care este scopul proiectului?
De ce avem nevoie pentru a realiza scopul urmărit?
2. Desfăşurare
Cum se desfăşoară planul zilnic?
Ce modificări trebuie făcute în cursul executării şi de ce?
3. Evaluarea rezultatelor
Ce rezultat a avut punerea în aplicare a proiectului?
Cum au reacţionat ceilalţi?
Cum m-a influenţat proiectul?
Ce vreau să fac pe viitor?
Definitivarea exerciţiului, prin scriere sau alte forme de păstrare a evidenţelor şi
dezbateri, aduce satisfacţii cursanţilor, contribuind la sentimentul lor de împlinire.
Pregătitrea pentru lucrul în comunitate
Înţelegerea punctelor de vedere ale comunităţii ţintă este un prim pas important. Ideile de
mai jos se leagă în special de proiectele pe bază de voluntariat. Acestea pot fi aplicate
planificării pentru proiecte de informare sau cercetare.
Înainte de demararea unui proicet pe bază de voluntariat, cursanţii trebuie să ajungă să
cunoască atât slăbiciunile cât şi punctele tari ale comunităţii vizate. Chiar şi atunci când
oamenii sunt vulnerabili şi au nevoie de ajutor, abilităţile şi cooperarea de care aceştia pot
da dovadă trebuie incluse în planul menit să răspundă nevoilor lor. Cursanţilor le poate fi
imposibil să strângă informaţii despre comunitate, dar trebuie să fie conştienţi că este
foarte important să consulte şi să lucreze cu comunitatea atunci când oferă ajutor.
Mişcarea Internaţională de Cruce Roşie şi Semilună Roşie a stabilit patru mari etape
pentru activităţile din cadrul comunităţilor.
1. Lucraţi cu oamenii pentru a putea identifica forţa care stă la baza comunităţii.
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2. Colaboraţi cu ei pentru identificarea problemelor, nevoilor şi ameninţărilor.
3. Identificaţi-i pe cei care au cea mai mare nevoie de ajutor şi pe cei care au
prioritate, date fiind abilităţile şi resursele.
4. Lucraţi cu comunitatea pentru a îmbunătăţi situaţia celor mai vulnerabili oameni.
- adaptare după Needs to action, International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies, 1995

Pe măsură ce cursanţii analizează proiectele pe care le vor desfăşura, aceştia trebuie să se
gândească la modalitatea prin care vor include resursele comunităţii şi ajutorul dat de
aceasta din urmă.

IDEI PRINCIPALE
•

Există multe lucruri pe care un om le poate întreprinde în mod activ pentru
a sprijini demnitatea şi este cel mai bine ca el să participe la un proiect
care se apropie cât mai mult de interesele şi abilităţile sale.

•

Atunci când se lucrează în numele altor oameni, este esenţial ca lucrurile
să fie privite din perspectiva acestora.

•

Pe măsură ce avansează proiectul, este utilă estimarea periodică a
problemelor apărute şi a progresului înregistrat, şi revizuirea planurilor de
viitor.
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Activităţi suplimentare
Sensibilizare prin dramă
Prezentaţi imaginile video „Explorarea războiului prin dramă”, care ne arată un grup din
Irlanda de Nord care a pus în scenă suferinţele victimelor în cadrul conflictelor armate.
Deşi acest grup de tineri a lucrat împreună câţiva ani, spectacolul lor poate furniza ideii şi
inspiraţii pentru scenete proprii.
Alegeţi unele dintre problemele din Explorarea dreptului umanitar pe care aţi dori să le
puneţi în scenă. Colaboraţi cu alţi cursanţi pentru crearea propriilor scenete.
Gândiţi-vă la un public (cum ar fi o comunitate şcolară sau religioasă) şi stabiliţi punerea
în scenă a ideilor.
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Material resursă

Explorarea războiului prin dramă
Membrii grupului joacă o scenă în care o
Băiat: Afghanistan
fată îşi aduce aminte de ziua în care
Fată: Somalia
familiei ei i-au fost date 24 de ore pentru aBăiat: Cecenia
şi părăsi casa. Soţia îşi acuza soţul că a
Fată: Ruanda
spus ceva greşit, care a dus la evacuarea
Fată: Sierra Leone
lor, dar el neagă. Ei îi spun micuţei lor
Fată: Sri Lanka
fiice că urmează să plece în vacanţă.
Fată: Uganda
Fată: Africa de Sud
În retrospectivă, fiica îşi aminteşte de
Băiat: Columbia
simbolurile copilăriei ei, pe care a trebuit
Fată: Israel
să le lase în urmă în acea zi - cel mai bun
Băiat: Irlanda de Nord
prieten, o şansă de a se juca cu o păpuşă
Băiat: Stângul, stângul, stângul, stângul
Băiat: Companie, pe loc repaus! La "Malibu Barbie", o petrecere de aniversare
într-un loc special numit "Bananas".
dreapta!
Fată: M-au obligat să-mi părăsesc casa.
Băiat: M-au obligat să-mi părăsesc familia.
Fată: M-au obligat să-mi părăsesc ţara.

Fată: sunt o femeie de 72 de ani din
Cecenia
Fată: Africa de Sud
Fată: Somalia
Băiat: Afghanistan
Fată: Israel
Fată: Irlanda de Nord
Fată: Irak
Fată: acesta este soţul meu şi aceasta este
casa noastră, a aparţinut familiei mele timp
de generaţii
[Strigătele soldaţilor în timp ce distrug
casa şi lovesc locuitorii acesteia.]

[Fiul de 18 ani al familiei refuză să plece Fată: sunt o femeie de 72 de ani din
împreună cu ei şi dă vina pe tată pentru Cecenia
catastrofă]
Fată: Africa de Sud
Fată: Somalia
După scenă, refrenul continuă
Băiat: Afghanistan
Fată: Israel
Fată: Irak
Fată: Irlanda de Nord
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Pagina de mass-media
Obiective:
 colectarea de informaţii care vă ajută să alegeţi un proiect
 identificarea mediilor care vă pot ajuta să învăţaţi despre comunitate
 identificarea mediilor care pot fi utilizate în strângerea de informaţii
1. Găsiţi un reportaj de ştiri referitor la o situaţie în care este periclitată demnitatea umană, o situaţie care vă inspiră să interveniţi.
 Care este situaţia respectivă?
2. Dacă situaţia respectivă se regăseşte în comunitatea dumneavoastră:
 Găsiţi un ziar sau un post de televiziune care prezintă ştiri despre şi pentru comunitatea respectivă
 Alcătuiţi o listă cu modalităţile în care vă pot folosi sursele de ştiri
3. Dacă problema respectivă se desfăşoară undeva în lume:
 Găsiţi o sursă de ştiri, informaţii de bază şi o listă a grupurilor care lucrează pentru remedierea aceleiaşi probleme
 Întocmiţi o listă cu sursele dumneavoastră.
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Metode de evaluare
 Evaluarea continuă:
Explorarea dreptului umanitar (EDU) pune la dispoziţia profesorilor oportunităţi
zilnice de a descoperi ce învaţă cursanţii lor şi ce idei preconcepute pot avea
aceştia. Indrumările pentru profesori active, cum ar fi discuţiile în clasă, lucrul în
grupuri mici, brainstormingul şi interpretarea de roluri asigură astfel de
oportunităţi.
Rezervaţi-vă cinci minute la finalul orei pentru a le cere cursanţilor să scrie o
frază sau două ca răspuns la întrebările: „Ce am învăţat astăzi?” şi „Care sunt
întrebările mele?”. Citiţi răspunsurile şi folosiţi-le pentru a consolida achiziţiile
cursantului şi pentru a clarifica, pentru lecţia următoare, neînţelegerile.

 Portofoliul activităţii cursantului:
Pe tot parcursul modulului, cursanţilor li se cere să intervieveze oameni, să ia
atitudine faţă de o anumită problemă şi să o ilustreze cu exemple, să ilustreze
concepte cu poezii, să interpreteze roluri, să creeze lucrări plastice sau să scrie
studii despre un anumit subiect.
Organizaţi şi păstraţi pentru fiecare cursant, un dosar sau portofoliu care să
includă lucrări scrise, schiţe de lucrări plastice, interviuri şi decupaje de ştiri, cu
care a contribuit la oră. Parcurgeţi periodic împreună cu fiecare elev/elevă,
lucrările acestuia/acesteia pentru a verifica progresul înregistrat în înţelegerea
dreptului internaţional umanitar.
Afişaţi lucrările cursantului pe un perete.

 Întrebări de sfârşit de modul:
După încheierea proiectelor, puteţi dedica ultima lecţie unei evaluări scrise a ceea
ce au învăţat cursanţii. Puteţi face acest lucru cu ajutorul unei întrebări pentru
realizarea unui eseu (20 – 30 minute) şi a două sau trei întrebări cu răspunsuri
scurte. Aceasta este ocazia cursanţilor de a reflecta asupra explorărilor sau
proiectului de acţiune.
Întrebările pentru eseu: Alegeţi o întrebare.
 În ce mod v-aţi atins scopul urmărit prin proiect?
Ce aţi face diferit data viitoare?
Care sunt etapele următoare ale proiectului?
 Ce aţi învăţat despre dreptul internaţional umanitar, acţiunile
umanitare, forţa şi resursele comunităţii şi propria dumneavoastră
persoană din această experienţă?
 Ce aţi învăţat despre utilizarea presei pentru cercetări şi acţiuni
referitoare la dreptul internaţional umanitar?
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2. Întrebări cu răspunsuri scurte:
Alte întrebări pot apărea solicitând cursanţii să formuleze, în grupuri mici, întrebări şi
apoi să selecteze una din ele, care va constitui, pentru întreaga clasă, întrebarea pentru
realizarea unui eseu. Sau puteţi cere fiecărui cursant să propună o întrebare la care să
răspundă în cadrul testului. Cursantul va fi evaluat atât din punct de vedere al calităţii
întrebării cât şi al calităţii răspunsului. Puteţi alege, de asemenea, un citat dintr-un articol
din ziar, un citat suplimentar din unul dintre materiale sau dintr-o altă sursă. Cereţi
cursanţilor să indice ideea principală şi să justifice dacă sunt sau nu de acord cu aceasta.
Criterii de evaluare:
Reacţia eficientă a unui cursant este una care:
 Utilizează concepte, cum ar fi cel de martor, combatant, dilemă sau reacţie în lanţ
şi alţi termeni din materialele EDU
 Oferă exemple concrete pentru a ilustra – include exemple dintr-o varietate de
surse, cum ar fi mass-media, interviuri, discuţii în clasă şi literatură suplimentară.
Tehnicile de mai sus sunt doar câteva sugestii pentru a vă ajuta să evaluaţi activitatea
cursantului în ceea ce priveşte materialele EDU. Aveţi libertatea de a le adapta în funcţie
de nevoi.
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Explorare de încheiere: resurse de Internet
Proiecte de acţiune
 Vocile adevărului UNICEF: Tineri din toată lumea scriu despre proiecte la care au
participat.
http://www.unicef.org/young
Proiecte pentru servicii comunitare
Dacă doriţi să desfăşuraţi un proiect pentru servicii în comunitatea dumneavoastră şi
doriţi să folosiţi internetul pentru a găsi idei şi oportunităţi, vizitaţi site-urile Societăţii
Naţionale de Cruce Roşie din ţara dumneavoastră şi ale altor organizaţii de voluntari.
Proiecte de cercetare sau publicitate
Dacă doriţi să desfăşuraţi un proiect de cercetare sau de publicitate pe tema unuia dintre
subiectele explorate în EDU, vizitaţi site-urile menţionate la sfârşitul modulului care
tratează subiectul respectiv. Două site-uri pe care le puteţi folosi pentru cercetări
referitoare la evenimentele curente sunt:
http://www.oneworld.org
Articole noi şi arhivate din toată lumea dintr-o varietate de surse.
Disponibil în limbile: engleză, olandeză, finlandeză, germană, norvegiană, spaniolă şi
suedeză
http://www.un.org/cyberschoolbus
Lucrări de prezentare pentru tineri pe diverse subiecte referitoare la demnitatea umană.
Disponibil în limbile: arabă, chineză, engleză, franceză, rusă şi spaniolă.
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