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ARGUMENT:
Misiune în preajma pericolelor
„O particularitate în Mosul (Irak) este aceea că violența nu are limite.
Luptătorii ISIS nu fac nicio diferență
între populația civilă, armata irakiană și jurnaliști.
Sunt genul acela de oameni gata să moară,
care sunt deci capabili de absolut orice.”
(Lukas Menget, corespondent de război)

Asociația Română de Drept Umanitar - Flilala Prahova (ARDUPH) este inițiatoarea Legii 177/2013, prin
care s-a adoptat celebrarea Zilei Dreptului Internațional Umanitar. Alegerea datei de 14 mai este legată de ratificarea de către țara noastră a Convențiilor umanitare de la Geneva (12 august 1949). Începând cu 2014, asociația
noastră a marcat fiecare ediție, prin organizarea de manifestări pentru promovarea dreptului umanitar.
Celebrarea Zilei Dreptului Internațional Umanitar, ajunsă la cea de-a VII-a ediție, este dedicată profesiei de
corespondent de război, o categorie de persoane relativ puțin numeroasă, dar a cărei prezență în zonele de conflict
poate influența crucial decizia politico-strategică și opinia publică, în direcția condamnării violențelor și distrugerilor care însoțesc de regulă războiul.
Jurnalistul sau corespondentul de război, fie că este militar sau civil, și-a asumat nobila, dar riscanta misiune,
de a prezenta războiul prin ochii și trăirile omului, cum nu ar reuşi să redea o filmare a unei drone sau din satelit.
Războiul văzut de la distanță nu poate reda sentimente! Tehnologia oricât de avansată nu poate reda expresia
feței cuprinsă de frică și durere, în timp ce jurnalistul aflat la fața locului, foarte aproape de evenimentele pe care
le trăiește în timp real, surprinde acea clipă, care rezonează cu sentimentele personale și de compasiune, specifice
ființei umane.
Scopul prezentului demers este acela de a evidenția rolul pe care mass media îl are în promovarea, cunoașterea
și respectarea dreptului internațional umanitar. De asemenea, se are în vedere sporirea vizibilității eforturilor,
uneori până la sacrificiul suprem, pe care jurnaliștii și corespondenții de război îl fac pentru a prezenta imaginea
barbarismelor, care se pot petrece în timp de conflict armat. Faptul că în perioada 1990 -2020, un număr de 2600
de jurnaliști și personal media și-au pierdut viața, demonstrează riscurile enorme pe care le presupune această
profesie.
Prin alegerea acestei tematici, organizatorii urmăresc, să supună atenției responsabililor naționali și internaționali, dar și opiniei publice, aspectele cu privire la reglementarea statutului reprezentanților mass media într-o zonă
de conflict, din perspectiva dreptului internațional umanitar. Cu inteligență, inițiativă și curaj, ei aleg din evoluția
4 CORESPONDENT DE RĂZBOI
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unui conflict, imaginile cele mai reprezentative pentru a conștientiza consecințele nefaste ale războaielor și a justifica necesitatea aplicării devizei: „Caritate în mijlocul luptelor!”, sub care acționează instituțiile umanitare. Pentru
riscurile, în mod conștient asumate, merită respectul nostru!
Prin intermediul imaginilor fotografice, informațiilor și reportajelor de la fața locului, care arată ce înseamnă
războiul, demersul jurnalistic are ca finalitate limitarea consecințelor acestui fenomen.
Este de domeniul evidenței faptul că fotografia are capacitatea de a schimba mentalități. Corespondentul de
război poate prezenta cele mai inedite ipostaze ale ființei umane, prinsă în vâltoarea luptelor sau suportând consecințele acestora, precum și distrugerile cauzate bunurilor materiale, unele din ele aflate sub protecție internațională. Prin intermediul fotografiei, corespondentul de război ne transferă în zona de conflict și ne pune în contact,
metaforic vorbind, cu victimele de război și să realizăm drama prin care trec!
Convențiile umanitare adoptate la Haga și la Geneva, la care au aderat majoritatea statelor, conțin numeroase
prevederi referitoare la această categorie de persoane.
Cunoașterea și aplicarea prevederilor instrumentelor juridice internaționale specifice domeniului umanitar, atât
pe timp de pace cât și în caz de conflict armat, de către militari dar și de civili, are un impact major asupra protecției
acestei categorii de persoane, care își asumă riscul de a prezenta războiul, fiind cât mai aproape de locul în care se
confruntă părțile aflate în conflict.
După 1989, când România și-a exprimat dorința de a accede în structurile euro-atlantice, Armata noastră a fost
prezentă în numeroase zone de conflict. Fie că a acționat sub egida NU sau a unor organisme regionale cum ar fi
NATO sau UE, operațiunile de pace la care a participat, au probat înaltul profesionalism, umanismul, și responsabilitatea militarilor români.
Catalogul, ne introduce prin imaginile selectate de autor, într-un univers special, care demonstrează contribuția militarilor Armatei române la restabilirea păcii în două din zonele cele mai fierbinți ale planetei: Iraq și Afganistan. Militar și jurnalist, autorul evidențiază acele ipostaze în care forțele armate se implică pentru a aduce starea
de normalitate în comunitățile locale din zona de responsabilitate. Apartenența la componenta misiunii care se
ocupă de relațiile civili-militari (CIMIC) este prezentă în majoritatea imaginilor alese. Atmosfera pe care acestea
o crează, arată sentimentul robust și reconfortant, că implicarea militarilor români la operațiunile de menținere a
păcii este una necesară și eficientă.
Asociația Română de Drept Umanitar - Filiala Prahova adresează grațioase mulțumiri generozității jurnalistului și omului Mario Hadrian Balint, cu care a răspuns invitației noastre de a-și împărtăși experiența de viață trăită
într-un teatru de operații și acceptarea ca acest catalog să apară în „Colecția - Cartea ARDUPH, nr. 18”

Președinte ARDUPH
Col. (r.) prof. univ. dr. Dumitru CODIȚĂ
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ABREVIERI

ARDUPH 		

Asociația Română de Drept Umanitar - Filiala Prahova

BMFT 		

Balint Mercenary Task Force

CAI 		

conflicte armate internaţionale

CANI 		

conflicte armate neinternaţionale

CIMIC		

Cooperarea Civili Militari

DCA		 Dreptul Conflictelor Armate
DE 			

Dicționar-encilopedic de drept internațional umanitar-de la origini până în prezent,

			

vol. I și II, (Autori: Dr. Ionel Cloșcă, Dr. Dumitru Codiță,

			

Editura Karta-Graphic, Ploiești, 2013)

DIU 		

Drept Internațional Umanitar

DR			

Dreptul Războiului

FIJ			

Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor

G/1864		

Convenția de la Geneva, din 22 august 1864, pentru ameliorarea soartei militarilor

			

răniți din forțele armate în campanie

GI/1949		

Convenţia cu privire la soarta răniţilor ţi bolnavilor din forţele armate în campanie

GII/1949 		

Convenţia cu privire la soarta răniţilor, bolnavilor şi naufragiaţilor din forţele armate

			

pe mare

GIII/1949 		

Convenția cu privire la tratamentul prizonierilor de război

GIV/1949		

Convenţia cu privire protecţia populaţiei civile în caz de conflict armat.

GPI/1977		

Protocolul adiţional I, la Convenţiile de la Geneva din 1949, cu privire la conflictele

			

armate internaţionale (CAI), 11 iunie 1977

GPII/1977		

Protocolul adiţional II, la Convenţiile de la Geneva din 1949, cu privire la conflictele

			

armate neinternaţionale (CANI), 11 iunie 1977

GPIII/2005

Protocolul adiţional III, la Convenţiile de la Geneva din 1949, cu privire la adopta

			

rea unui sem de protecție, dec. 2005

QRF		 Quick Reaction Force (Forță de Reacție Rapidă)
HIV/1907		

Convenţia a IV-a de la Haga cu privire la regulile războiului 			

			

terestru

HEST 		

Hostile Environment Safety Training

HG 			

Hotărâre de Guvern

ISIS (ISIL)

Statul Islamic din Irak și Siria (Statul Islamic din Irak și Levant)

NATO 		

Organizația Tratatului Atlanticului de Nord

ONG 		

Organizație neguvernamentală

(O)NU 		

(Organizația) Națiunile Unite

Rec. nr. R(94)4

Recomandarea Consiliului Europei cu privire la protecți jurnaliștilor în situații de

			

conflict armat

UE 			

Uniunea Europeană
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MISIUNE
ÎN
IRAQ
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Despre Zigurat și proiectul CIMIC
„Copii pentru copii”
Consemnarea jurnalistului
Mario Hadrian Balint

V

iața mea e legată de Iraq, mai mult decât îmi pot da seama. În 2002, după revenirea din Afganistan,
directorul Radio Timișoara, Mihai Anghel, întrebat „ce urmează” a răspuns foarte sigur: Iraq-ul! Și
așa a fost! Am plecat la Bagdad în februarie 2003 ca într-o aventură și am revenit la Damasc în 21 martie,
după prima noapte de bombardamente americane asupra Regimului Sadam Husein. Am revenit în Iraq în
toamnă, în sud, la Nassiriyah, cu Batalionul 811 Dej, pentru a-l înlocui pe colegul Radu Dobrițoiu.
Povestea s-a repetat de câteva ori până când, în 2010 Armata Română s-a retras din Iraq definitiv.
Am avutparte, în acei ani, de nenumărate experiențe, am cunoscut oameni extraordinari, am văzut locuri
încărcate de milenii de istorie. Nu e puțin lucru să dormi, luni de zile, „cu Ziggurat-ul la cap”! Am legat
prietenii și, poate cel mai important, am simțit ce înseamnă camaraderia, „frăția de arme”, acel sentiment
care nu se poate explica în cuvinte, dar care îți lipsește în „viața civilă”.
Din când în când, viața cazonă a taberei militare era „tulburată” de vizitele jurnaliștilor de televiziune
care poposeau pentru două săptămâni în mijlocul nostru și doreau „știrea de senzație”. Nu am să uit promoul agresiv pe care o televiziune generalistă îl difuza în acea perioadă: „În orașul controlat de bandele
lui Muqtada Al-Sadr, noi avem singurul jurnalist care ...” Evident, nu știa niciunul dintre telespectatori că
eu și Radu Dobrițoiu LOCUIAM acolo de luni bune, că ne întâlneam cu luptătorii lui Muqtada din Armata
Mahdi, la școli, în Shuq sau pe stradă.
Iraq-ul a însemnat şi punerea în aplicare a proiectului meu „Copii pentru copii”, cel mai mare proiect de
CIMIC derulat de armată în parteneriat cu Radio România, susținut de Elie Wiesel personal! Un proiect de
reuțită căruia m-am bucurat, un proiect care a avut susținerea totală a PDG-ului de atunci, Dragoș Șeuleanu
și la reușita căruia au participat, în diverse etape ale sale, TOȚI corespondenții de război ai Radio România:
Radu Dobrițoiu, Cătălin Gomboș, Cristina Dumitrescu și, regretatul Septimiu Roman!
Am surprins, în acei ani, imagini ale unei țări care se prăbușea. De la relativa stabilitate a Regimului
Sadam - greu încercat de anii de embargou internațional! -, la colapsul civilizației.
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Vorbim aceeași limbă
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Cea mai veche Universitate din lume se aﬂă la Baghdad

Protecția jurnaliștilor în dreptul internațional umanitar
I. Considerații preliminare
Extras din tratatele de drept
internațional umanitar:
”Înaltele Părți Contractante
se angajează să respecte
și să facă să fie respectată
prezenta Convenție în toate
împrejurările”
(Art. 1 al tratatelor de drept
internațional umanitar)

12 CORESPONDENT DE RĂZBOI

Convențiile umanitare de la Geneva, adoptate în 12 august 1949, reflectă eforturile comunității internaționale, exprimate prin voință juridică, și asigură cadrul necesar de exercitare a acțiunii umanitare în favoarea victimelor de război. În situațiile în care respectarea drepturilor
persoanei nu pot fi asigurate, aceste instrumente juridice la care sunt
parte cvasitotalitatea statelor, reprezintă standarde umanitare minimale
a tratamentului aplicat persoanelor care cad în puterea adversarului sau
suportă consecințele directe ale confruntărilor militare. Între acestea
din urmă aflându-se și reprezentanții mass-media.
Statelor Părți le revine obligația „de a respecta și a face să fie respectate” regulile cuprinse în Convențiile de la Geneva. Statele semnatare
s-au angajat, prin ratificare, să respecte în primul rând ele aceste prevederi, dar și a impune respectarea lor de celelalte state. Aceasta este
în esență calea de a limita violențele și barbarismele războiului!

Prin Nassiriyah

Inițiatorul procesului de adoptare a Convențiilor de la Geneva, la
care se raportează astăzi comunitatea internațională în domeniul dreptului umanitar, a fost Henry Dunant. El este fondatorul Crucii Roșii
Internaționale, cel care a intuit ca și alții valențele acțiunii umanitare,
dar a fost primul care a dorit și a impus necesitatea de a se reglementa
prin tratate conduita combatanților.
Odiseea drumului parcurs de dreptul internațional umanitar actual a început în urmă cu peste 150 de ani şi are ca punct de pornire Convenția
pentru ameliorarea soartei militarilor răniți din armatele în campanie.
Aceasta a fost adoptată la 22 august 1864 de reprezentanții a 12 state, reuniți la Geneva și a însemnat încununarea eforturilor lui Dunant,
apoi a „Comitetului celor Cinci”, actualul Comitet Internațional al
Crucii Roșii (CICR), de a mișca lucrurile în afirmarea valorilor umanitarismului. Una din cele mai revoluționare prevederi ale Convenției
a fost aceea de a acorda statut de neutralitate serviciilor sanitare și
personalului acesteia, precum și militarilor răniți aflați în îngrijirea lor.
STATUT ȘI PROTECȚIE INTERNAȚIONALĂ 13

Prin Baghdad

Peste Eufrat

Punte peste ape
Cu ochii în patru

Legea privind instituirea
Zilei Dreptului Internațional Umanitar
„Parlamentul României
adoptă prezenta lege.
Art. 1. - Se declară ziua de 14
mai Ziua Dreptului Internațional Umanitar.
Art. 2. - (1) În scopul marcării
Zilei Dreptului Internațional
Umanitar se organizează,
la nivel național sau local,
o serie de manifestări cultural-educative și științifice
consacrate cunoașterii și
promovării dreptului internațional umanitar.
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Inițiatorul procesului de adoptare a Convențiilor de la Geneva, la
care se raportează astăzi comunitatea internațională în domeniul dreptului umanitar, a fost Henry Dunant. El este fondatorul Crucii Roșii
Internaționale, cel care a intuit ca și alții valențele acțiunii umanitare,
dar a fost primul care a dorit și a impus necesitatea de a se reglementa
prin tratate conduita combatanților.
Odiseea drumului parcurs de dreptul internațional umanitar actual a
început în urmă cu peste 150 de ani şi are ca punct de pornire Convenția pentru ameliorarea soartei militarilor răniți din armatele în campanie.
Aceasta a fost adoptată la 22 august 1864 de reprezentanții a 12
state, reuniți la Geneva și a însemnat încununarea eforturilor lui Dunant, apoi a „Comitetului celor Cinci”, actualul Comitet Internațional
al Crucii Roșii (CICR), de a mișca lucrurile în afirmarea valorilor umanitarismului. Una din cele mai revoluționare prevederi ale Convenției
a fost aceea de a acorda statut de neutralitate serviciilor sanitare și

personalului acesteia, precum și militarilor răniți aflați în îngrijirea lor.
Pentru recunoașterea personalului și stabilimentelor sanitare se prevedea să fie dotate cu un semn distinctiv uniform: crucea roșie pe fond
alb. Reprezenta drapelul Elveției având culorile inversate, ca un omagiu pentru Dunant și colaboratorii săi. Ulterior, cu aceeași semnificație
s-au adoptat semiluna roșie, leul și sorele roșu și în ultimii ani cristalul
roșu.
Instituția care se află la originea dreptului internațional umanitar,
care și-a asumat rolul de apărător, inspirând în fiecare etapă dezvoltarea lui, este Comitetul Internațional al Crucii Roșii. Experiența dobândită prin prezența sa în zonele de conflict îi conferă prestigiul de a fi un
partener privilegiat al statelor, având din partea acestora mandatul de a
verifica modul în care sunt aplicate prevederile tratatelor internaționale
în domeniu.
Identificarea prevederilor care definesc statutul jurnalistului și protecția de care aceasta categorie de persoane beneficiază în conformitate cu tratatele internaționale actuale, este scopul acestui demers.

(2) Autoritățile administrației publice centrale și locale
pot acorda sprijin în vederea organizării și derulării în
bune condiții a manifestărilor prevăzute la alin. (1).
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,
cu respectarea prevederilor
art. 75 și ale art. 76 alin. (2)
din Constituția României,
republicată.”
(Legea nr. 177/2013)
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Mândri de drapelul lor
Ne pregătim de marș

Misiune româno - americană

O precizare importantă, care se impune a fi menționată, este aceea
că, respectarea reglementărilor cu privire la personalul cu răspunderi
media, implică o mare doză de arbitrariu ca urmare a prezenței lor într-o zonă de mare pericol, cum sunt conflictele armate.
Retrospectiv analizând aspectele cu privire la regulile de ducere a
războaielor, în cazul armatelor profesioniste de care dispuneau statele
naţiuni în secolele XVII şi XVIII, combatanții nu aveau nicio responsabilitate cu privire la faptele comise în timp de război. Începând cu
sfârșitul secolului al XIX-lea, situația cu privire la protecția victimelor
de război, se pune în termeni mai clari și mai riguroși.
Paradoxal, conflictele acelei perioade devin tot mai crude ca urmare a dezvoltarii tehnologice, care a pus la dispoziția forțelor armate
mijloace de luptă tot mai distrugătoare. Apare aviația, care bombarda
obiectivele militare și civile deopotrivă, încep să fie folosite substanțele toxice pe câmpul de luptă, numărul prizonierilor de război era tot
mai mare. În acest context a luat ființă Agenția Internațională a prizonierilor de război.
16 CORESPONDENT DE RĂZBOI
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Atac la autogară

Extras din Strategia Națională a
României de aplicare a dreptului
internațional umanitar:
„Preambul; Scop Strategia naţională a României de aplicare a
dreptului internaţional umanitar
are ca scop asigurarea cunoaşterii
şi respectării obligaţiilor ce revin
statului român prin ratificarea tratatelor internaţionale referitoare
la acest domeniu şi diseminarea
acestor norme în rândul societăţii
civile. (...)

18 CORESPONDENT DE RĂZBOI

Războaiele au avut și au consecințe dramatice asupra civilizației
umane, iar conștientizarea acestui lucru se datorează efortului pe care
jurnaliștii l-au făcut și îl fac, pentru a aduce în fața opiniei publice barbarismul acestora
II. Dreptul internațional umanitar - un drept de protecție pentru jurnaliştii militari și civili
Momentul de vârf, al demersurilor juridice cu scop umanitar, îl reprezintă adoptarea celor patru Convenții de la Geneva din 12 august
1949, un adevărat tezaur umanitar al omenirii, care formează fundamentul dreptului internațional umanitar actual.
Cele patru convenţii adoptate de Conferința diplomatică sunt:
GI/1949, Convenţia cu privire la soarta răniţilor ţi bolnavilor din forţele armate în campanie; GII/1949, Convenţia cu privire la soarta răniţilor, bolnavilor şi naufragiaţilor din forţele armate pe mare; GIII/1949,

Instruim noua armată irakiană

Convenția cu privire la tratamentul prizonierilor de război; GIV/1949,
Convenţia cu privire protecţia populaţiei civile în caz de conflict armat.
Depozitarul convențiilor este Elveția și în această calitate organizează periodic conferințe diplomatice pentru reafirmarea și dezvoltarea
dreptului internațional umanitar. Acest fapt menține domeniul atât în
atenția responsabililor naționali din statele părți la Convenții, cât și a
comunității internaționale în întregul său.
De asemenea, CICR apărătorul și promotorul dreptului internațional
umanitar, gestionează acest domeniu printr-o rețea de comisii sau comitete naționale. În România funcționează în baza HG nr. 420/2006, la
nivel guvernamental, Comisia Națională de Drept Internațional Umanitar, care a adoptat o strategie pe termen lung de implementare a prevederilor stipulate în tratatele internaționale în materie, ratificate de
statul român.
Reglementări referitoare la comportamentul combatanților față de

Extras din Strategia Națională a
României de aplicare a dreptului
internațional umanitar:
Obiective specifice
Diseminarea normelor de drept
internaţional umanitar în cadrul
societăţii civile:
a) Modalităţi generale de stabilire a contactului cu reprezentanţii
mass-media şi ai societăţii civile:
- informarea publicului cu privire
la activităţile Comisiei naţionale,
(...), prin organizarea de dezbateri, de conferinţe de presă, expoziţii foto, cursuri de pregătire
destinate jurnaliştilor (corespondenţilor de război), prin utilizarea
mass-mediei; (...)
(Publicat MO nr. 871 din 20 dec. 2007)
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La Calul Bălan

Predăm misiunea

...și, ce-ai mai făcut?

Militar irakian în misiune

Atenție, se trage!

Extras din Regulamentul de funcționare a Comisiei Naționale de
Drept Internațional Umanitar
„Art. 1. - Dispoziții generale
Comisia Națională de Drept Internațional Umanitar, denumită
în continuare CNDIU, înființată
în baza Hotărârii Guvernului nr.
420/2006 privind înființarea și organizarea Comisiei Naționale de
Drept Internațional Umanitar, cu
modificările și completările ulterioare, este organ consultativ al
Guvernului. (...)

20 CORESPONDENT DE RĂZBOI

persoanele și bunurile protejate sunt stipulate în tratatele umanitare, atât în
cazul conflitelor armate internaționale cât și a conflictelor neinternaționale.
Din nefericire victimele și suferințele cele mai mari le suportă civilii.
Acesta este motivul pentru care, în operațiunile de menținere a păcii, forțele multinaționale își propun să protejeze și să asigure desfășurarea normală
a vieții pentru populația afectată de flagelul războiului. Chiar dacă instrumentele juridice internaționale menționate stipulează imunitatea populației civile în orice tip de conflict armat, în mare parte cerința este ignorată de
de multe ori de părțile aflate în conflict.
Statisticile indică o situație îngrijorătoare. Dacă în primul război mondial numărul civililor morți era de 14% iar al militarilor de 86%, în cel de-al
doilea război mondial proporția s-a inversat, militarii reprezentând 33%
iar civilii 67%. Decalajul s-a mărit însă, în conflictele care au urmat ca
urmare a dotării armatelor cu tehnică militară tot mai perfecționată.

Protocoalele adiționale la Convențiile de la Geneva adoptate în
1977, au introdus prevederi mai concrete pentru protecția civilor față
de efectele ostilităților. Avem în vedere în primul rând afirmarea unui
principiu fundamental al dreptului internațional umanitar și anume
principiul distincției. Aceasta presupune că la declanșarea unui atac
combatanții trebuie să facă distincția dintre combatanți și populația
civilă, dintre obiectivele militare și cele civile. În acest context se impune precizarea că dacă la Convențiile de la Geneva sunt parte cvasitotalitatea statelor, Protocoalele adiționale mai au de parcurs un drum
lung până la universalizare.
Realitatea conflictelor, adusă în atenția responsabililor naționali și
internaționali de reprezentanții mass-media prezenți în zonele conflictuale, are ca finalitate sensibilizarea și conștientizarea acestora că prevederile Convențiilor umanitare și a Protocoalelor adiționale trebuiesc
cunoscute și aplicate.
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Zimbrii la odihnă

Locuința mea de vară e la Tallil

Am fost coleg cu Jim Clancy, CNN

Extras din Regulamentul de func-
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III. Reprezentanții mass-media în misiune periculoasă. Statut și
protecție internațională

ționare a Comisiei Naționale de

Demersul mass-media în promovarea dreptului internațional umanitar este incontestabil. Cei care adună și difuzează informații cu acest
conținut și pun în mișcare acțiunile în direcția difuzării, aplicării și respectării acestui drept, pe timp de pace sau de război, poartă denumirea
generică jurnaliști.
Profesionalismul acestora și conștientizarea importanței și semnificației demersului lor sunt decisive, pentru corecta informare a publicului și în final pentru limitarea violențelor, suferințelor și distrugerilor
excesive.
Prevederile dreptului internațional umanitar specifice aplicabile jurnaliștilor sunt oarecum limitate. Cele mai importante dintre acestea
sunt prezentate în extrasele care însoțesc acest text.

(...) „Art. 1. - Dispoziții generale

Drept Internațional Umanitar

Activitatea CNDIU se desfășoară
pe baza legislației naționale, tratatelor internaționale la care România este parte și a prezentului
regulament și are ca obiectiv promovarea și aplicarea în condiții
optime a dreptului internațional
umanitar,

conform

atribuțiilor

stabilite prin art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 420/2006, cu
modificările și completările ulterioare.” (Regulament CNDIU din
10.12.2015, art. 1)
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Ca între fete

1. Considerații din perspectiva mediului civil
În contextul actualei situații politice internaționale, care generează
și întreține numeroase conflicte, alături de forțele multinaționale care
îndeplinesc misiuni în scopul menținerii sau impunerii păcii, se află și
mass-media. Între cele două entități - forțele armate și mass-media pot apărea tensiuni generate de specificul activităților fiecăreia dintre
ele! Acțiunile militare sunt considerate prioritare în raport cu dreptul la
informare al opiniei publice, ceea ce poate conduce la impunerea unor
restricții asupra dreptului jurnalistului de a-și exercita profesia, fără
restricții și fără ca securitatea fizică să-i fie pusă în pericol.
Libertatea de acțiune a jurnalistului pentru culegerea și difuzarea de
informații din zona acțiunilor militare preocupă în egală măsură ambele tabere.
În conturarea statutului acestei categorii de persoane sunt importante
prevederile Convențiilor de la Geneva, potrivit cărora între categoriile
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Îngerul păzitor vorbește engleză

de persoane, care vor beneficia de protecție se numără și jurnaliștii.
În conformitate cu Art 50 al Protocolului adițional I, jurnaliștii sunt
considerați ca făcând parte din categoria de populație civilă aflată pe
teritoriul părților în conflict. Apartenența la această categorie nu este
făcută pe criteriul naționalității acestora, care vizează numai categoria
persoanelor protejate contra arbitrariului puterii deținătoare, ci pe criteriul inofensiv al prezenței lor în zona de conflict.
Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor (FIJ) își exprimă convingerea
că aceste Convenții, alături de toate celelalte tratate cu privire la dreptul persoanelor civile victime ale conflictelor armate conțin suficiente
prevederi care să asigure jurnaliștilor un statut special.
La nivel regional, guvernele au adoptat declarații de intenție, prin
care se condamnă agresiunile contra jurnaliștilor și sprijină exercitarea
profesiei jurnaliștilor în zonele de conflict.
Consiliul Europei într-o sesiune a Comitetului Miniștrilor a adoptat
Rec. nr. R(94)4 cu privire la protecția jurnaliștilor în situații de conflict
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La poarta școlii

Să mergem la școală

Diplome pentru cursanții iraqieni

armat, ale cărei principii sunt aplicabile tuturor membrilor forțelor armate din statele membre.
FIJ, ca organizație profesională internațională acționează pentru respectarea prevederilor tratatelor în vigoare în cazul jurnaliștilor uciși,
răniți, luați ostateci sau blocați în zonele de conflict. Experiența de
până acum și exprimată de FIJ este aceea că din nefericire cooperarea
cu comandanții militari nu este întotdeauna pozitivă.
Organizația recomandă militarilor să adopte o atitudine pozitivă față
de jurnaliști, dar recomandă în același timp jurnaliștilor ca înainte de
plecarea în misiune să facă o pregătire completă la specificul misiunii
într-o zonă de conflict, din care să nu lipseasă informațiile în materie
de securitate, o asigurare materială adecvată și respectarea cu strictețe
a deontologiei profesionale.
Cu toate acestea uneorii, fără voia lor jurnaliștii se pot afla în situații
critice, iar structurile militare să fie nevoite să adopte o reacţie. Specialiștii în domeniu au identificat câteva puncte vulnerabile în ceea ce
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Extras din Convenția de la Geneva, din 22 august 1864, pentru
ameliorarea soartei militarilor
răniți din forțele armate în campanie
„Ambulanțele și spitalele militare
vor fi recunoscute neutre și, ca
atare, protejate și respectate de
către beligeranți atâta timp cât
în ele se vor afla bolnavi sau răniți. Neutralitatea va înceta dacă
aceste ambulanțe sau aceste spitale vor fi apărate de o forță militară.” (G/1864, art. 1).

STATUT ȘI PROTECȚIE INTERNAȚIONALĂ 27

În onoarea militarilor căzuți în Iraq

Check point școlar

Atac la Ministerul de Externe

Cu partenerii americani

Extras din Protocolul adițional
I din 1977:
Capitolul II - Persoanele
civile și populația civilă
Definiția persoanelor civile și
populației civile
„1. Este considerată civilă orice
persoană care nu aparține uneia
din categoriile prevăzute la articolul 4, A, 1), 2),3) și 6) al celei
de-a III-a Convenții și în articolul
43 al prezentului Protocol. În caz
de îndoială, persoana respectivă
va fi considerată civilă.
2. Populația civilă cuprinde
toate persoanele civile. (...)”
(GPI/1977, art. 50, al. 1 și 2),
(Notă: articolele la care se face
trimitere definesc categoriile de
persoane care au calitatea de
combatanți legali).

28 CORESPONDENT DE RĂZBOI

privește posibilitatea acuzării jurnaliștilor/corespondenților de război
aflați în teatrul de operații, ca urmare a acțiunilor pe care aceștia le
desfășoară.
Prima se referă la faptul că, jurnaliștii pot fi acuzați de spionaj. Acuzația poate fi făcută cu ușurință deoarece misiunea jurnalistului este
să culeagă informații din teatrul de război și să-l comunice în afara
zonei de conflict. Deoarece se poate trece ușor cu vederea peste faptul
că loialitatea lor nu este îndreptată către persoanele pe care le prezintă
în reportaj și că ei sunt interesați de alte aspecte decât cele cu caracter militar, oricare dintre părți îi poate acuza de spionaj. Prin urmare,
această vulnerabilitate, o poate exploata oricare dintre părți și a o folosi ca mijloc de a solicita o negociere. Un jurnalist poate fi ușor reținut
pentru spionaj, iar situația să fie folosită ca pretext pentru un schimb
de ostateci sau pentru cazuri similare. În acest fel jurnalistul este împiedicat desigur, să informeze opinia publică.
În cazul în care este reținut cu această acuzație, jurnalistul trebuie să
fie cercetat de infracțiune cât mai rapid posibil și prezentat în fața unei
autorități judiciare competente sau lăsat în libertate.
Într-o zonă de conflict militarii pot avea suspiciuni asupra calității de

jurnalist și prin urmare, trebuie să examineze acreditarea de jurnalist.
Dacă există dubii în acest sens este indicat să ia legătura cu organizații cum ar fi FIJ, care pot să verifice informațiile și să facă cercetări
în cazurile respective. Cooperarea între cele două părți este necesară și
ajută la rezolvarea rapidă a problemei.
Cea de-a doua chestiune sensibilă în ceea ce privește relațiile militarilor cu jurnaliștii, o reprezintă portul armelor. FIJ consideră că jurnaliștii nu trebuie să poarte arme. Misiunea lor nu le cere să poarte
arme. Ei nu trebuie să fie obligați să facă aceast lucru și mai mult nici
ei nu trebuie să și-o dorească. Statutul de civil cu care sunt asimilați
jurnaliștii, este incompatibil cu portul armelor și prin urmare, nu ar mai
beneficia de protecția de care se bucură persoanele civile.
Cu privire la culegerea și difuzarea de informații comportamentul
militarilor este primordial pentru jurnaliști și pentru conducerea operațiilor. Atitudinea militarilor în conflictele armate recente a arătat că
s-a acordat puțină atenție dreptului jurnaliștilor și dreptului publicului
de a fi corect și complet informat. În timpul războiului din Golf situația a fost următoarea. Aliații, în special Pentagonul, au încercat să
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Atac cu bombă la Baghdad
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Extras din Protocolul adițional I
din 1977:
Capitolul III - Ziariștii
Măsuri de protecție a ziariștilor
„1. Ziariștii care îndeplinesc misiuni profesionale periculoase în zonele de conflict armat vor fi considerați ca persoane civile în sensul
art. 50, parag. 1
2. Ei vor fi protejați în această
calitate, în conformitate cu Convențiile și prezentul Protocol, cu
condiția de a nu întreprinde niciacțiune care să contravină statutului lor de persoane civile și fără
a renunța la dreptul corespondenților de război acreditați pe lângă
forțele armate de a beneficia de
statutul prevăzut la art. 4, al. A,
pct. 4 al Convenției a III-a de la
Geneva.
3. Ei vor putea obține o carte de
identitate

conformă

modelului

Anexei II a prezentului Protocol.
Această legitimație care va fi eliberată de Guvernul statului ai
căror resortisanți sunt, sau pe
teritoriul căruia ei își au reședința, sau în care se află agenția sau
organul de presă care îi folosește,
va atesta calitatea de ziarist a tiCopii de păstori din sudul Iraq-ului
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tularului ei.” (GPI/1977, art. 79).
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Cercetaș

Zimbru la Zigurat
Extras din Conveția I de la
Geneva din 1949:
„Prezenta Convenție se va aplica
răniților și bolnavilor aparținând
următoarelor categorii:
(...) 4. Persoanele care însoțesc
forțele armate fără a face parte
din acestea, cum ar fi corespondenții de război (...) cu condiția să
aibă asupra lor o autorizație din
partea forțelor armate pe care le
însoțesc” (GI/1949, art. 13, pct. 4).
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controleze media și să cenzureze informațiile. Activitățile Biroului de
Informare Comun de la Dharan și politica generală în domeniul a fost
să țină media la distanță ceea ce a permis să limiteze locurile din care
jurnaliștii să fie „autorizați” să vorbească, precum și conținutul declarațiilor făcute.
Saudiții și kuveitienii au acționat de asemenea, pentru restrângerea zonei de acțiune. Mai mult, saudiții au controlat accesul în țară și pe oricine ar fi dorit să ia contact cu Biroul de Informare Comun sau să urmeze
forțele aliate în teren. Când luptele au început să aibă loc, echipele de
televiziune din teren transmiteau informațiile primite de la Pentagon,
în defavoarea celor culese din teren. Ei observau rachetele SCUD și
Patriot în Arabia Saudită și relatau aceste evenimente, dar informațiile
veneau de la comandamentul militar terestru din teren.
Războiul din Golf poate fi catalogat sub eticheta „controlului informațiilor la sursă” mai degrabă decât a urmăririi și relatării faptelor
direct de la fața locului. Militarii au împiedicat jurnaliștii să pătrundă

în zona de conflict. Dezinformarea a fost mai dificil de contracarat și a
permis evitarea de difuzare de imagini „indezirabile”.
Există dubii asupra faptului că s-ar fi avut în vedere doar  securitatea
jurnaliștilor, sau securitatea trupelor, ci mai degrabă intenţia de manipulare a informațiilor din rațiuni militare. Concluzia este aceea că
înainte de începerea războiului autoritățile au decis ca jurnaliștii să nu
pătrundă în zonă pentru a prezenta războiul într-o manieră negativă.
Dezinformarea și cenzura autorităților militare au trezit suspiciuni
pentru media și public asupra veridicității informațiilor primite. Dacă
informația nu este reală pe timpul sau după conflict, încrederea și deci
susținerea publicului sunt puse în pericol pentru viitor. În aceste cazuri, moralul forțelor armate poate fi afectat.
Adesea, aceasta poate crea un climat de suspiciune, ceea ce înseamnă
că nu sunt rezolvate problemele reale. Dacă oamenii sunt bombardați
cu informații pe care nu le cred și deci descoperă că urmările sunt nereale, vor ezita să le acorde atenție și determinare pentru a susține cauza.
Este o lecție pe care responsabilii militari trebuie să o rețină!

Extras din Conveția a II-a de la
Geneva din 1949:
„Prezenta Convenție se va aplica
naufragiaților, răniților și bolnavilor pe mare aparținând următoarelor categorii:
(...) 4. Persoanele care însoțesc
forțele armate fără a face parte
din acestea, cum ar fi corespondenții de război (...) cu condiția să
aibă asupra lor o autorizație din
partea forțelor armate pe care le
însoțesc” (GII/1949, art. 13, pct. 4).
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Cel mai mare proiect CIMIC al SRR si MApN
Jucării pentru copiii iraq-eni

Extras din Conveția a III-a de la
Geneva din 1949:
„A. Sunt prizonieri de război, în
sensul prezentei Convenții, persoanele care, aparținând uneia
din următoarele categorii, au căzut sub puterea inamicului:
( ... )„4. Persoanele care urmează
forțele armate, fără a face parte
direct din ele, cum sunt membrii
civili ai echipjelor avioanelor militare,corespondenții de război,
furnizorii, membrii unităților de
lucru sau ai serviciilor însărcinate cu bunăstarea forțelor armate,
cu condiția ca ele să fi primit autorizația forțelor armate pe care
le însoțesc, acestea trebuind să
le elibereze în acest scop un bilet
de identitate conform modelului
anexat”
(GIII/1949, art 4, al.A, lit.4).
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Pentru jurnaliști ca și pentru responsabilii politici și public în general, este vital ca informațiile de care depind și pe care ei își bazează
deciziile să fie exacte și reale.
Prin urmare difuzarea de informații inexacte este la fel de dăunătoare și pentru jurnaliști și pentru comandanții militari. Dacă jurnaliștii relatează într-o manieră incorectă conflictele și violarea drepturilor omului, cum s-a încercat în unele situații în Bosnia, sau dacă se copleșesc
telespectatorii cu o mare cantitate de fapte oribile și statistici, oamenii
încetează să creadă sau să urmărească știrile. Profesia de jurnalist poate fi compromisă, iar jurnalistul respectiv riscă să se discrediteze în
acest domeniu.
FIJ insistă pe etica profesională și necesitatea de a se realiza reportaje
stricte și corecte.
Inevitabil, comandanții militari și jurnaliștii vor continua să interacționeze în zonele de conflict. Dreptul Iinternațional umanitar guvernează o mică partea acestor relații.

Cei doi copii câștigători ai concursului organizat de SRR
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Italienii au venit cu Centaurul

Extras din Convențiile I-IV de la
Geneva din 1949:
„În caz de conflict armat neinternațional și ivit pe teritoriul uneia
din Înaltele Părți Contractante,
fiecare dintre Părțile la conflict va
trebui să aplice cel puțin următoarele dispoziții:
1. Persoanele care nu participă
direct la ostilități, inclusiv membrii forțelor armate care au depus
armele și persoanele care au fost
scoase din luptă prin boală, rănire,
detențiune sau pentru orice altă
cauză, vor fi, în toate împrejurările, tratate cu omenie, fără nicio
deosebire cu caracter discriminatoriu bazată pe rasă, culoare, religie sau credință, sex, naștere sau
avere sau orice alt criteriu analog.
(articolul 3 comun, GI - GIV/1949)
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2. Considerații din perspectivă militară
Dreptul conflictelor armate a devenit tot mai complex. Una din tendințe s-a manifestat în direcția multiplicării categoriilor de persoane
cărora să li se acorde un statut juridic special.
În virtutea Convențiilor de la Geneva jurnaliștii reprezintă o categorie de persoane distinctă. Prevederile acestora îi asimilează persoanelor civile sau prizonierilor de război, după caz. Pentru aceasta este
nevoie ca statele majore să cunoască dreptul conflictelor armate pentru
a înțelege drepturile jurnaliștilor. Este cu atât mai necesar, cu cât convențiile nu precizează cu claritate care sunt rolul și responsabilitățile
jurnalistului.
În aceeași idee, măsurile preconizate de comandanți în raport cu
corespondenții de război și/sau jurnaliști nu pot să limiteze aplicarea
dreptului umanitar. Militarii, indiferent de nivelul ierarhic, trebuie să
cunoască tratamentul aplicat jurnaliștilor, chiar dacă dreptul conflic-

Patrulă terestra

telor nu conține prevederi exacte și precise pentru militarul aflat pe
teren.
Pentru a identifica responsabilitățile comandanților față de corespondenții de război și jurnaliști, este important să se distingă cu claritate categoriile de persoane și statutul lor. Pentru aceasta să trecem în
revistă convențiile care fac precizări în acest sens.
3. Consideraţii juridice
Pentru a înțelege specificul statutului persoanelor care au calitatea
de jurnalist și/sau corespondent de război vom trece în revistă prevederile convențiilor care fac referire la această problematică.
a)GIII/1949, art. 4, acordă statut de prizonier de război, între altele,
următoarelor categorii de persoane: membrilor forțelor armate, militari
sau grupuri asimilate forțelor armate; persoanele care însoțesc forțele
armate - persoanele civile care desfășoară activități în folosul forțelor
armate și cu acestea, cum ar fi corespondenți de război.
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Prin Baghdad

La pas prin Nassiriyah

De la școală
Extras din Convețiile I-IV de la
Geneva din 1949:

b) HIV/1907 (anexe și art.3) menționează existența a două grupuri
într-un conflict armat: combatanți și necombatanți. Jurnaliștii și/sau
corespondenții de război pot cere să fie tratați ca prizonieri.
c) GPI/1977 (art. 43 și 50) stabilește diferența dintre forțele armate și persoanele civile. Art. 43 definește compunerea forțelor armate și
statutul combatanților (membrii forțelor armate altele decât personalul
sanitar și religios). Art. 50, definește persoanele civile și populația civilă ca fiind acele persoane care nu aparțin categoriilor menționate la
art. 43.
d) GPI/1977, Cap. III, art. 79 este intitulat „Măsuri de protecție a
jurnaliștilor”.
Cu privire la interpretarea convențiilor, mai întâi, să vedem care este
influența prevederilor convențiilor asupra statutului jurnaliștilor.
În dreptul internațional umanitar, persoanele care culeg și transmit
informații cu privire la desfășurarea acțiunilor militare, pot avea unul
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În acest scop, sunt și rămân prohibite, oricând și oriunde, cu privire la persoanele menționate mai
sus:
a) atingerile aduse vieții și integrității corporale, mai ales omorul
sub toate formele, mutilările, cruzimile, torturile și chinurile;
b) luările de ostateci;
c) atingerile aduse demnității persoanelor, în special tratamente
umilitoare și înjositoare;
d) condamnările pronunțate și
execuțiile efectuate fără o judecată prealabilă, dată de un tribunal
constitut în mod regulat, însoțită
de garanții judiciare recunoscute
ca indispensabile de către popoarele civilizate.
(articolul 3 comun, GI - GIV/1949)
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...și pulbere

Generalul David Petrhaeus i-a cunoscut
direct pe militarii români

Praf...

Extras din Convețiile I-IV de la
Geneva din 1949:
2. Răniții și bolnavii vor fi ridicați
și îngrijiți.
Un organism umanitar imparțial,
așa cum este Comitetul Internațional al Crucii Roșii, va putea să
ofere serviciile sale Părților în conflict.(...)”
(articolul 3 comun, GI - GIV/1949)
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din următoarele trei statute juridice:
a) personal militar din structurile de informații ale comandamentelor. Are statut de combatant cu drepturile și obligațiile corespunzătoare;
b) corespondenți de război, care sunt civili ce însoțesc forțele armate
și au o obligație de loialitate față de acestea. În caz de capturare devin
prizonieri de război;
c) personal civil aparținînd structurilor media. Aceste persoane au
statut de civil și trebuie să evite să poarte arme pentru a nu fi considerați combatanți.
(1) Personal militar din structurile de informații ale comandamentelor.  Sunt considerați membri ai forțelor armate și au statut de combatant; informațiile lor sunt destinate, în principal, desfășurării operațiunilor militare; în caz de capturare beneficiază de statutul de prizonier
de război; ei se află sub autoritatea și controlul unui comandant; nu au
drepturi sau privilegii speciale ca urmare a activității desfășurate.

Suﬂă Hamsinul
STATUT ȘI PROTECȚIE INTERNAȚIONALĂ 43
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Rezoluția 21
Conferința diplomatică pentru reafirmarea și dezvoltarea
dreptului internațional umanitar aplicabil în cazul conflictelor
armate, Geneva 1974 - 1977
Convinsă că buna cunoaștere a
dreptului internațional umanitar
constituie un factor esențial al
aplicării sale efective,
Onoare și respect eroilor

Ca între parteneri

Convinsă că difuzarea acestui
drept contribuie la propagarea
idealurilor umanitare și a spiritului
de pace între popoare,

(2) Corespondenții de război. Sunt persoane civile; au statut general
de persoană care însoțește forțele armate; trebuie să aibă asupra lor o
autorizație (carte de identitate) din partea forțelor armate pe care le
însoțesc; nu au drepturi sau privilegii speciale; dacă sunt capturați au
statut de prizonier de război sau privilegii speciale ca urmare a activității desfășurate. Cartea de identitate este eliberată de guvernul statului
al cărui resortisant este sau pe teritoriul căruia este rezident, fie de
statul în care se găseşte Agenţia sau organul de presă la care este angajat jurnalistul. Forma cărţii de identitate este specificată în Anexa II a
GPI/1977.
Autorizarea de a însoți forțele armate precum și dreptul la statutul
de prizonier de război exclude statutul pur civil și plasează persoana în
cauză sub autoritate și control militar. Aceasta determină o legătură de
fidelitate, care crează o stare delicată în cadrul relațiilor dintre comandamentul militar și corespondentul de război.

46 CORESPONDENT DE RĂZBOI

1. Reamintește că în virtutea celor
patru Convenții de la Geneva din
1949, Înaltele Părți Contractante
s-au angajat să difuzeze, cât mai
larg posibil, dispozițiile acestor
Convenții și că Protocoalele adiționale adoptate de Conferință
reafirmă și întăresc această obligație;
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Locuința mea lacustră
Presa pe acoperiș

Fetele, despre păpuși
Extras din
Rezoluția 21
Conferința diplomatică pentru reafirmarea și dezvoltarea
dreptului internațional umanitar aplicabil în cazul conflictelor
armate,
Geneva 1974 - 1977:
2. Invită statele semnatare să ia
toate măsurile utile pentru a asigura o difuzare eficientă a dreptului internațional umanitar aplicabil
în conflictele armate și a principiilor fundamentale care constituie
baza acestui drept, îndeosebi:
(a) Încurajând autoritățile compe-
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Obligaţia de fidelitate dă comandanţilor puterea să aplice corect, aceleaşi pedepse ca în cazul subordonaţilor săi. Mai mult, în afara sancțiunilor avute la dispoziție, comandantul militar va putea retrage autorizația de corespondent de război. Obligația de fidelitate (GIII/1949,
art. 87 cu privire la sancțiunile penale și disciplinare luate în cazul
prizonierilor de război) va trebui să fie clar explicată atunci când se
înmânează autorizația de a însoți forțele armate.
Corespondenții de război infiltrați în zona de conflict își păstrează
statutul, dar trebuie să primească instrucțiuni clare pentru a evita riscul
de a fi acuzați de spionaj.
Ca persoane civile, corespondenții de război nu trebuie să poarte
arme, pentru a evita să fie tratați ca fiind combatanți. Dacă ei insistă să
fie înarmați, atunci este recomandat să-și schimbe statutul de civil în
cel de militar și să înnapoieze cartea de identitate.
(3) Persoanele civile cu responsabilități media (altele decât corespondenții de război) - Protocolul adițional I, art. 79. Acestea au același

tente să conceapă și să pună în practică, la nevoie, ajutorul și sfatul CICR,
modalitățile de învățare a dreptului
internațional umanitar adaptat condițiilor naționale, îndeosebi pe lângă
forțele armate și autoritățile administrative competente;
(b) Întreprinzând încă din timp de
pace formarea unui personal calificat
să predea dreptul internațional umanitar și să faciliteze aplicarea sa (...).
(c) Recomandând autorităților competente să intensifice învățământul
de drept internațional umanitar în
universități (facultăți de drept, științe
politice, medicină, jurnalism, etc); (...)
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Maternă ▶

La Babilon

statut ca oricare dintre persoanele civile; nu au niciun drept sau privilegiu special; nu trebuie să întreprindă nicio acțiune care poate aduce
atingere statutului lor de persoane civile.
Articolul 79 din GPI/1977, cu privire la jurnaliștii care îndeplinesc
misiuni profesionale periculoase precizează numai că au același statut
ca persoanele civile, ceea ce nu are niciun efect juridic.
Deoarece personalul cu atribuții media (ex.: jurnaliștii aparținând
unor trusturi de presă naționale sau internaționale) nu beneficiază de
drepturi și privilegii mai extinse decât persoanele civile în general,
derogările menționate în GIV/1949, art.5, dau comandanților dreptul
de a impune condiții constrângătoare și restricții necesare din punct
de vedere militar, cum ar fi: stabilirea de reguli pentru media; impunerea cenzurii; restrângerea accesului în zonele nevralgice; obligarea
personalului deinformare să părăsească o zonă anume; stabilirea unei
reședințe sau, dacă este nevoie, internarea; stabilirea de proceduri.
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Incendiere auto

Extras din Rezoluția 21
Conferința diplomatică
pentru reafirmarea și dezvoltarea dreptului internațional umanitar aplicabil în
cazul conflictelor armate,
Geneva 1974 - 1977:
(d) Recomandând autorităților competente introducerea în școli secundare
sau asimulate a unui învățământ bazat pe principiile dreptului internațional
umanitar;
3. Invită Societățile naționale de Cruce Roșie (Semilună Roșie, Cristalul Roșu
- n.n.) să acorde sprijin în
vederea contribuirii la înțelegere și o difuzare eficace
a dreptului internațional
umanitar;
4. Invită CICR să concure în
mod activ la efortul difuzării dreptului internațional
umanitar, îndeosebi:
(a) publicând material destinat facilitării învățământului dreptului internațional umanitar și făcând să
circule orice informație
utilă difuzării Convențiilor
de la Geneva și a Protocoalelor adiționale;
(b) organizând din proprie
inițiativă sau la cererea guvernelor sau a societăților
naționale seminarii și cursuri de drept internațional
umanitar, colaborând în
acest scop cu statele și instituțiile corespunzătoare,
(a 55-a ședință plenară, 7
iunie 1977).

Atac cu bombă

Pregătiți de atac

IV. Concluzii
1. Jurnaliștii care îndeplinesc misiuni profesionale periculoase în zone
de conflict armat, sunt considerați persoane civile conform GPI/1977,
art. 50. Aceasta înseamnă că un jurnalist în misiune profesională nu
pierde statutul intrând într-o zonă de conflict armat, chiar dacă el însoțește forțele armate și beneficiază de susținere logistică din partea
acestora.
2. Jurnaliștii care îndeplinesc misiuni profesionale periculoase pot cere
să beneficieze de protecția prevăzută de instrumentele juridice de drept
internațional umanitar, cu condiția să nu intreprindă nicio acțiune care
să aducă atingere statutului lor de persoană civilă.

Atac cu bombă la Nassiryah
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Brigada Sassari încheie misiunea

Orașul văzut de sus

3. În acest context, ar trebui menționat că un jurnalist riscă să nu fie
protejat (chiar dacă își păstrează „dreptul” la protecția de care beneficiază persoanele civile) dacă el urmează îndeaproape o unitate militară
pentru a-și îndeplini misiunea, sau dacă se apropie prea mult de un
obiectiv militar sau dacă poartă haine care seamănă cu cele militare,
poate fi confundat cu o țintă militară legală.
4. Două categorii de jurnaliști pot deci să-și îndeplinească misiunea
profesională într-o zonă de conflict: jurnaliștii acreditați pe lângă forțele armate și jurnaliștii independenți. Dacă sunt capturați, primii sunt
considerați prizonieri de război, cei din urmă ca persoane civile auxiliare și li se aplică prevederile GIV/1949 și GPI/1977.
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Pentru onor, înainte
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Se lasă seara

Generalii italieni au fost mereu alături de militarii români

Brieﬁng al fostului secretar al apărării, Robert Gates

Iraq-ul se odihnește

În patrula

5. Portul cărții de identitate nu este un element constitutiv al statutului
juridic și trebuie considerat ca un mijloc de a proba acest statut în caz
de capturare sau arestare.
6. Singurul avantaj conferit de art. 79 (GPI/1977), este acela că indică
mai clar faptul că personalul civil cu responsabilități media, nu beneficiază de niciun drept în plus față de personalul civil în general.
7. Persoanele civile cu responsabilități media trebuie să evite să poarte
arme, deoarece în caz contrar pot fi considerați combatanți.
8. Concluzia finală, referitoare la prezentul catalog, este aceea că dreptul internațional umanitar nu poate fi ignorat când suferința celor din
jur te copleșește. Imaginile pe care vă sunt supuse atenției arată că
militarii forțelor aliate, din care și militarii români fac parte, afișează
comportamente și reacții profund umane atunci când interacționează
cu persoane care beneficiază de protecție internațională cum ar fi:
copiii, femeile, persoanele civile în general, obiectivele civile etc.
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Drumul Baghdad-ului

La școală

Cu cele sﬁnte înainte
În patrula

Extras din
Recomandările
de la Tallinn

În poligon

„Rolul pe care îl joacă mass-media în relație cu conflictele este
unul ambiguu.
Pe de o parte, mijloacele de informare în masă pot fi utilizate
în mod abuziv în calitate de canale de dezinformare şi de difuzare a unui conținut agresiv şi
de ură ce poate contribui la escaladarea conflictelor. Statele
participante OSCE exprimările
prejudiciabile menționate mai
sus, atât în calitate de măsuri
preventive, cât şi ca reacții de
răspuns. (OSCE, Recomandările
de la Tallinn privind Minorităţile
Naţionale şi Mass-Media în Era
Digitală & Nota Explicativă, februarie 2019, pag. 68)
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La marginea satului

Intrăm în sat

Oltenii vin și pleacă, rechinii rămân

Extras din Proiectul Convenţiei cu
privire la protecţia jurnaliştilor prezentat în Parlamentul European

Misiune comună cu carabinierii italieni

Art. 2: Jurnalist
(1) În sensul prezentei Convenții,
termenul „jurnalist” desemnează în
special:
(2) Corespondenții, reporterii, fotografii, designerii, cameramanii, tehnicienii și asistenții tehnici de la presa

La umbra lui Saddam

scrisă, agenții de presă, de sisteme
radio și de televiziune cum ar fi actualitățile filmate;
(3) Cei are sunt titulari al unei cărți de
identitate în misiune periculoasă.
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Arhanghel deasupra Dhi Qar-ului

Extras din Proiectul Convenţiei cu privire la protecţia jurnaliştilor prezentat în
Parlamentul European
Art. 5: Protecția internațională a jurnalistului în misiune periculoasă
(1) Statele membre vor stabili un model
unic de jurnalist în misiune periculoasă.
Acest model va fi difuzat la toate serviciile interesate în interiorul statelor membre. El va fi transmisla toate statele nemembre ale Comunității.
(2) Statele membre vor asigura o protecție specială jurnaliștilor care îndeplinesc
o misiune periculoasă pentru îndeplinirea obligației profesionale de a informa
publicul și care sunt titulari a unei cărți a
jurnalistului în misiune periculoasă.
(3) Statele membre și Comunitatea
europeană, în ansamblul ei, în cadrul
cooperării politice, se angajează să intervină cu demersuri conjugate pe lângă autoritățile responsabile dacă este
pusă în pericol securitatea și libertatea
oricărui jurnalist resortisant al unui Stat
membru sau dacă există amenințări la
integritatea psihică sau la viața acestuia

Comandamentul Coaliției, din Baghdad

Convoi spre Nassiryiah

Convoi spre Nassiryiah

Extras din Declarația Universală a Drepturilor Omului
„Orice individ are dreptul la libertatea de
opinie și exprimare, ceea ce implică dreptul de a nu fi anchetat și cercetat pentru
opiniile sale, de a primi și răspândi, fără
a lua în considerare frontierele, informații și idei prin orice mijloc de exprimare.”
(Art. 19, DUDO)

(Sesiunea ianuarie 1986)
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MISIUNE
ÎN
A F G A N I S TA N
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Despre „Scorpionii roșii” și
„Miorița în variantă afgană”

Consemnarea jurnalistului Mario Hadrian Balint

Afganistan reprezenta un „next level”.
2002. Batalionul 26 Infanterie „Neagoe Basarab”, din Craiova, își începe misiunea la 30 iunie 2002. Am
fost martorul tuturor greutăților cu care „Scorpionii Roșii”, nume primit după misiunea din Angola, au
trebuit să le facă față: echipament inadecvat condițiilor de deșert, mijloace de comunicație și echipamente
electrice care datărită caldurii și reliefului nu funcționau, computerele se înecau cu parf, și niciun oltean nu
cunoștea dialectul pashtun din regiune. Cu timpul, batalionul nu numai că s-a integrat, dar a ajuns să strălucească precum un diamant în colbul deșertului!
2003. Un avion mă smulge din deșertul iraqian pentru a mă lăsa, câteva ore mai târziu, în cel afgan. Despre
acel moment, maestrul Ion Cristoiu scria în Jurnalul Național, în articolul „O armă care nu se poate lăuda
cu victoriile sale”: „ ... Din Irak a venit cu noi în Afganistan și Mario Balint, excelentul corespondent de
front al Radio România Actualități, pentru a se întoarce acasă după șase luni de stat în câmpul Mittica, de
lângă Tallil”. Din grupul jurnaliștilor au făcut parte: Radu Tudor (analist Jurnalul Național, Antena 1 și Antena 3), Ovidiu Zegheru (director Europa FM), Liviu Mihaiu (redactor șef adjunct Cațavencu), Mihai Diac
(redactor Gândul).
Pentru prima dată o subunitate americană, compania „US Dragon”, a acționat în subordinea Batalionului 26
infanterie, care în perioada august-octombrie era în misiune în cadrul ISAF, cu aproximativ 400 de militari.
De atunci istoria s-a repetat! Am fost de zeci de ori în Afganistan, a doua mea casă! Te poți întreba, de ce?
Răspunsul stă în vârful muntelui ce străjuiește pista aeroportului Kandahar. Acolo trebuie căutat!
Miorița în varianta afghană

D

espre afgani se poate spune că sunt prizonierii istoriei. Afganistanul, cu o suprafață de 652.225 kmp,
prin poziția sa, în Asia Centrală, a fost permanent în calea invaziilor și migrațiilor. Aici converg toate
traseele, pornind din bazinul Tigrului și Eufratului, prin platoul irakian, către India prin trecătorile din munții Hindu Kush, sau din Orientul Îndepărtat prin bazinul Tarim, către stepele eurasiatice. Scriitorul Abu-Ifazil scria, în secolul al XVI-lea, că din cele mai vechi timpuri, Afganistanul este stîlpul „Hindustanului”!
Despre Kabul regele Baber, în cartea sa intitulată „Memorii” spunea că este un „excelent centru comercial”.
Cum era și normal, geografia i-a influențat istoria. Ultimul imperiu afgan a fost fondat de Ahmad Shas Durani la începutul secolului al XVIII lea, prin unificarea triburilor din regiune.
Afganistanul este azi mărturia unui trecut cosmopolit. Imaginea oamenilor și culoarea pielii lor poartă urmele invaziilor, dar și ale carnagiilor și resurecțiilor.
Majoritatea populației este analfabetă și lipsesc, în general, apa potabilă, electricitatea, infrastructura rurtieră, televiziunea, radioul, ziarele. Predominanți în regiune sunt paștunii (10 milioane dintr-o populație de
28,4 milioane). În 1747, afganii paștuni și-au construit un stat, condus de un rege (Mario Balint și Raico
Cornea, Primul război al mileniului, Editura Auguasta, 2001). Tadjicii (4,3 milioane), sunt grupați în zona
de nord, dar domină patru din cele șase mari orașe: Kabul, Herat, Ghazni și Majar-i-Sharif. Religia dominantă este cea islamică (99,7% din totalul populație, din care 80-89% de religi sunnită, restul fiind șiiți)
În contextul internaţional creat după evenimentele din 11 septembrie 2001, România a decis să se implice,
alături de alte state ale lumii, la Coaliţia internaţională de combatere a terorismului, condusă de Statele
Unite ale Americii. La fel şi eu! Având experienţa misiunilor din Croaţia, Transnistria, Kosovo, prezența în
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ENS 2018

La Kandahar, ENS e pe mâna fetelor

Relații publice
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O ciocolată de la militarii români
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Patrulă

Comunicarea se face prin zâmbet

În lumina dimineții
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Fereastră spre Kandahar
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Români cu suﬂet mare, oriunde s-ar aﬂa

Șef de post în Provincia Kandahar
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Patrulă
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În apropiere de Check-point

Check-point

Convoi românesc de MRAP
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Apus de soare în Kandahar

Misiune
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Arhanghelul deasupra Zabulului

Ne pregătim de misiune

STATUT ȘI PROTECȚIE INTERNAȚIONALĂ 77

Militarii americani sunt decorați de Armata Română

În sufragerie nu intră nimeni
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BRAVE LIONS
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Asigurăm perimetrul

Pe stradă la Kandahar

La plimbare prin Kabul
În turelă

Cu Părintele înainte
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Patrulă terestră

FOB

Cu Ilie Pintea

Cu generalul Mihail Popescu și Cristina Liberis la Kabul

Inimi neînfricate
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GLOSAR
DREPT INTERNAŢIONAL UMANITAR. Acest concept a fost
formulat pentru prima oară în mod oficial de CICR după adoptarea
celor patru Convenţii de la Geneva din 12 aug. 1949. De la această
dată se menționează existența a două ramuri care guvernează situaţiile de conflict: dreptul conflictelor armate şi dreptul internaţional
umanitar. Primul, reglementează, de regulă, aspectele militare ale
conflictului, iar cel de-al doilea, aspectele umanitare, fiind vizată
protecţia persoanelor scoase din luptă şi care, prin vocaţie nu participă la operaţiunile militare, precum şi a bunurilor cu caracter civil (Dr. Ionel Cloșcă, Dr. Dumitru Codiță, Dicționar-encilopedic de
drept internațional umanitar-de la origini până în prezent, Editura
Karta Graphic, Ploiești, 2013).
DREPTUL CONFLICTELOR ARMATE. Conflictele armate
sunt grupate în două categorii: conflicte armate internaţionale (CAI)
şi conflicte armate neinternaţionale (CANI). CAI se caracterizează
prin câteva trăsături esenţiale: a) statele nu mai dispun de jus ad bellum – dreptul de a face război şi nici de jus facultas bellandi (statul
care recurge la folosirea forţei armate este considerat, printr-o hotărâre a Consiliului de Securitate agresor) (DE).
DREPTUL DE LA HAGA ŞI DREPTUL DE LA GENEVA.
Inovaţie juridică creată între anii 1864 şi 1907 pe structura dreptului
războiului în condiţiile înființării CICR şi adoptării Convenţiilor de
la Haga din 1899 şi 1907. Dreptul de la Haga este format de convențiile adoptate la cele două Conferințe de pace, iar dreptul de la
Geneva de convențiile adoptate la Geneva în perioada 1864 - 1906.
Deoarece, conceptul de dreptul războiului a guvernat relaţiile dintre
beligeranţi şi dintre aceştia şi statele neutre până în 1945, când prin
Carta NU a fost interzisă folosirea forţei şi ameninţarea cu forţa,
problemele umanitare şi-au găsit locaţia în dreptul războiului. Ele
au părăsit această locaţie în 1929, când au fost adoptate la Geneva
cele două convenţii – Convenţia pentru ameliorarea sorţii răniţilor
şi bolnavilor în forţele armate în campanie şi Convenţia relativă la
tratamentul prizonierilor de război. Odată cu semnarea celor patru Convenţii de la Geneva din 12 aug. 1949, CICR a fundamentat
conceptul de drept internaţional umanitar , care a coabitat cu cel de
dreptul conflictelor armate până la 8 iun. 1977, când a fost introdus,
prin cele două protocoale adiţionale, conceptul drept internaţional
umanitar al conflictelor armate, adoptat de doctrină ca drept internaţional umanitar. (DE)
DREPTUL RĂZBOIULUI. Ansamblu de norme juridice, de sorginte cutumiară şi convenţională, aplicabile între statele beligerante
şi între acestea şi statele neutre. Conceptul a fost specific dreptului
internaţional clasic până la cel de-al doilea război mondial. Această
ramură a dreptului internaţional public a fost creată pentru a reglementa relaţiile dintre state în timp de război, de aici şi denumirea
de dreptul războiului. Potrivit acestui drept, războiul apărea ca: a)
o relaţie între state (numai statele posedând jus ad bellum – dreptul
de a face război; b) o relaţie cu intenţia de a face război – animus
bellandi (de aici şi obligaţia de a avertiza inamicul înainte de a-l
ataca); c) o relaţie legată de folosirea forţei armate, ca instrument al
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politicii naţionale. Ideea după care războiul ar fi o relaţie între state
rezultă din întregul drept al războiului – convenţional şi cutumiar.
Fiind considerat de dreptul războiului o instituţie legală a relaţiilor
internaţionale şi o prerogativă a suveranităţii de stat de a-l declanşa,
războiul prezenta un caracter simetric, deoarece opunea două state,
identice sub raport politico-juridic. (...) Mutaţiile petrecute pe plan
internaţional după 1945, mai ales interzicerea ameninţării cu forţa şi
folosirea forţei prin Carta NU (art. 2, pct. 4), au dus la apariţia unui
nou concept, acela de conflict armat internaţional, iar pe planul DIU
a apărut dreptul conflictelor armate. (DE)
CONFERINŢELE DE PACE DE LA HAGA. Concept care defineşte cele două reuniuni internaţionale care şi-au desfăşurat lucrările în Centrul aministrativ al Olandei între 18 mai şi 29 iul 1899 şi
respectiv 15 ian. şi 18 oct. 1907, la iniţiativa „Maiestăţii sale Împăratul Întregii Rusii” şi a invitaţiei „Maestăţii Sale regina Ţărilor de
Jos” „în interesul superior al umanităţii”. (DE)
COMITETUL INTERNAŢIONAL AL CRUCII ROŞII (CICR).
Este o instituţie umanitară privată, care a luat fiinţă la Geneva (Elveţia). Ideea creării sale s-a născut în urma masacrului din 24 iun.
1959, de la Solferino, unde și-au pierdut viața aproximativ 40.000
de militari austrieci şi sardinieni. Impresionat de scenele de groază,
negustorul elveţian Henry Dunant, aflat întâmplător în zonă, a publicat în 1862 o carte cu titlul Un souvenir de Solferino, care a provocat
emoţie în întrega lume. Pe lângă prezentarea ororilor văzute, Dunant
pledează pentru formarea unor organizaţii voluntare, care să ajute la
acordarea de îngrijiri medicale militarilor răniţi în timpul războaielor şi încheierea de tratate internaţionale care să garanteze protecţia
acestor victime. Numele de CICR a fost adoptat în 1876 şi este păstrat până astăzi. CICR are sediul central la Geneva şi birouri în peste
80 de state; reunind aproximativ 1.200 de delegaţi la nivel mondial,
dintre care aproape 800 îşi desfăşoară activitatea în sediul central.
CICR îndeplineşte sarcinile ce-i sunt recunoscute de Convenţiile de
la Geneva şi acţionează, în special, în caz de război, război civil
sau tulburări interioare şi tensiuni interne străduindu-se să asigure protecţie şi asistenţă victimelor militare şi civile din conflictele
menţionate. Întreţine relaţii cu Societăţile naţionale ale Crucii Roşii şi Semilunii Roşii, cu autorităţile guvernamentale şi cu instituţii
naţionale şi internaţionale cu profil umanitar. Funcţiile CICR sunt
menţionate în art. 4 din Statut şi ele sunt divizate în două părţi: 1)
Pentru timp de pace. CICR are ca atribuţii: dezvoltarea, aplicarea şi
difuzarea DIU. 2) Pentru situaţii de conflict armat. CICR a semnat
în 1997, un acord cu Federaţia Internaţională a Societăţilor de Cruce
Roşie şi Semilună Roşie, prin care au fost definite responsabilităţile în cadrul Mişcării. Federaţia organizează şi conduce misiuni de
asistenţă în caz de catastrofe naturale, dezastre provocate de om,
epidemii şi alte urgenţe; misiunea CICR este de a garanta protecţia vieţii şi demnităţii victimelor conflictelor armate naţionale şi internaţionale. Potrivit acordurilor de la Sevilla din 1977, CICR este
„Agenţia de conducere a Mişcării în conflicte”, cele mai importante
misiuni ale sale fiind: monitorizarea conformităţii părţilor la un conflict armat cu prevederile Convenţiilor de la Geneva şi Protocoalele

lor adiţionale, acordarea de asistenţă medicală răniţilor şi bolnavilor
pe câmpul de luptă; supervizarea tratamentului aplicat prizonierilor
de război; acordarea de ajutor în căutarea persoanelor dispărute în
conflictele armate; protejarea populaţiei civile şi a persoanelor civile
în caz de război; arbitrarea părţilor într-un conflict armat. Ca o recunoaştere a meritelor sale, CICR i s-a conferit de patru ori Premiul
Nobel pentru Pace – în 1901, 1917, 1944 şi la 10 dec. 1963, la celebrarea centenarului. (DE)
JURNALIŞTI. (În DIU). Termen care defineşte două categorii profesionale de persoane şi două regimuri juridice:
1. Jurnalişti acreditaţi pe lângă forţele armate, care, atunci când sunt
capturaţi de inamic, au statut de prizonieri de război;
2. Jurnalişti, care acţionează într-o zonă periculoasă de conflict armat cu statut de persoană civilă.
Referitor la prima categorie: jurnaliştii acreditaţi pe lângă forţele
armate. Statutul lor juridic este reglementat de HIV R/1907 şi de
GIII/1949.
HIV R/1907 stipulează în art. 13 că: „indivizii care însoţesc o armată
fără a face direct parte din ea, precum corespondenţii şi reporterii de
ziare … care cad în puterea inamicului şi pe care acesta socoteşte
necesar să-i deţină, au dreptul la tratamentul prizonierilor de război,
sub condiţia să fie purtătorii unei autorizaţii din partea autorităţii
militare a armatei pe care o însoţesc”. Această situaţie a fost menţinută şi de Convenţia de la Geneva din 27 iul. 1929 cu privire la
tratamentul prizonierilor de război .
GIII/1949 menţine regimul consacrat anterior, dar adaugă în plus:
corespondenţii de război care urmează forţele armate, fără a face
parte direct din ele, care deşi sunt civili, au statut de combatant
şi atunci când cad în puterea inamicului sunt prizonieri de război
(GIII/1949, art. 4A, pct. 4).
În această categorie sunt incluşi corespondenţii acreditaţi, care au o
autorizaţie specială, pe baza căreia pot să însoţească forţele armate.
Statutul lor este dovedit printr-o Carte de identitate eliberată de autorităţile militare.
Corespondenţii de război răniţi, bolnavi sau naufragiaţi beneficiază
de protecţia GI şi GIII/1949. Niciuna dintre convenţiile internaţionale adoptate înainte de 1907, nu conţineau dispoziţii speciale referitoare la persoana jurnalistului şi a misiunii sale.
Cu privire la a doua categorie, pentru prima dată despre statutul
acestei categorii de jurnalişti s-a discutat la Conferinţa de la Geneva
(1974 – 1977), iniţiativa aparţinând Naţiunilor Unite. Așa s-a ajuns
la formularea art. 79 din GPI/1977 intitulat „Măsuri de protecţie a
jurnaliştilor”, o premieră cu privire protecţia jurnaliștilor introdusă
într-un text de DIU. (DE)
PERSOANA CIVILĂ. Art. 50 din GPI/1977, stipulează că populația civilă cuprinde toate persoanele civile. Membrii forțelor armate, care se află întâmplător în vizită la rude sau prieteni, fără să se
constituie în unități relativ puțin numeroase, dacă se amestecă în
populația civilă, nu schimbă cu nimic caracterul acestei populații.
Totuși, potrivit art. 58 din GPI/1977, beligeranții au obligația să se
îndepărteze de obiectivele militare, populația civilă, persoanele civi-

le și bunurile cu caracter civil aflate sub autoritatea lor. (DE)
PROTECȚIA JURNALIȘTILOR în baza statutului de persoane
civile. Cu acest statut, jurnaliștii beneficiază de protecţia generală
acordată civililor. Lor le sunt aplicabile toate dispoziţiile celor patru
Convenţii de la Geneva din 1949, şi GPI/1977, referitoare la persoanele civile.
Protecţia li se acordă în două situaţii reglementate de DIU:
1. când sunt expuşi direct pericolelor pe câmpul de luptă (în aceste
situaţii beneficiază de GI – GIV/1949, GPI/1977 şi dreptul cutumiar,
care protejează individul de efectele ostilităţilor – imunitate de atac
şi imunitate de prizonier de război).
2. când sunt capturaţi de una din părţile la conflict rămân sub protecţia dreptului care este aplicat persoanelor civile, ca atare, în conformitate cu GIV/1949. Pentru a beneficia de protecţie, ziaristul nu
trebuie să întreprindă nicio activitate care să aducă atingerea părţilor
la conflict.
Îşi pierde protecţia efectivă (nu şi dreptul de a fi recunoscută persoană civilă) în două situaţii deoarece nu pot evita pericolul unui atac:
1. când urmează îndeaproape o unitate militară în acţiune;
2. când se apropie de un obiectiv militar. (DE)
PROTOCOALELE ADIȚIONALE DE LA GENEVA (1977 și 2005).
Sunt avute în vedere cele trei Protocoale adiționale la Convențiile
de la Geneva din 1949. Adoptarea primelor două reprezintă momentul de vârf al lucrărilor Conferința Diplomatică asupra reafirmării și
dezvoltării Dreptului Internațional Umanitar aplicabil în conflictele
armate desfășurate la Geneva între 1974 – 1977. Victimele conflictelor armate internaționale și interne – răniți, bolnavi, prizonieri de
război, populația civilă și persoanele civile, personalul sanitar și cel
religios ș.a. – sunt protejate de dreptul internațional umanitar. Printre cele mai importante instrumente juridice, care protejează persoana umană în timp de conflict armat, sunt cele două Protocoale
adiționale din 8 iul. 1977: Protocolul adițional I de la Geneva din
12 aug. 1977 relativ la protecția victimelor conflictelor armate internaționale (GPI/1977) și Protocolul adițional II la Convențiile de
la Geneva din 8 iul. 1977 relativ la protecția victimelor conflictelor
armate neinternaționale (GPII/1977). 1. GPI/1977 a fost generat de
apariția unor noi metode și mijloace de război, de caracterul depășit
al unor reguli aplicabile în conducerea operațiunilor militare, necesitatea extinderii protecției populației și persoanelor civile. 2. Adoptarea GPII/1977 a fost impusă de faptul că după cel de-al doilea
război mondial, majoritatea conflictelor armate aveau caracter neinternațional, și se desfășurau pe teritoriul unui singur stat. Protocolul
a avut rolul de a păstra nucleul umanitar consacrat în art. 3 comun
al Convențiilor de la Geneva din 12 aug. 1949. GPII/1977 se aplică
confictelor armate interne de o anumită intensitate, în care insurgența acționează sub un comandament responsabil și controlând o parte
a teritoriului. 3. Protocolul adițional pentru adoptarea unui semn de
protecție (GPIII/2005) a fost adoptat în dec. 2005 și a instituit ca
semn de protecție internațională cristalul roșu. (DE)
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