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Nota editorului
Lucrarea de faţă apare la termenul prevăzut, dar care prin forţa
împrejurărilor este impregnată de o crudă şi tristă realitate. Cu sau fără
lumina tiparului, va fi lansată la o dată sine die, atunci când restricţiile
pandemiei vor înceta.
S-a preconizat să apară cu ocazia celebrării celei de-a VII-a ediţii a
Zilei Dreptului Internaţional Umanitar. Subiectul este specific
domeniului dreptului umanitar şi vizează ,,Rolul mass media în
promovarea principiilor şi valorilor umanitare”, iar în acest context,
vom identifica care este statutul şi protecţia internaţională a
reprezentanţilor mass media în caz de conflict armat.
Vremurile au decis altfel! Pandemia care a cuprins întreaga Planetă
a pus în umbră războiul clasic. Ne aflăm în plin război chimic, în care
militari şi civili deopotrivă se confruntă cu un duşman invizibil, care
ucide lent, dar sigur fiinţa umană. A venit timpul în care regulile de
drept internaţional umanitar să fie regândite şi actualizate în raport cu
profilul noilor arme!
Şi în războiul clasic şi în cel chimic, avem nevoie de informaţii.
Jurnaliştii sunt cei care îşi pun viaţa în pericol, în scopul furnizării de
informaţii pentru opinia publică. Reglementări noi pentru această
categorie care acţionează în zone de pericol generate de conflicte
armate, pandemii sau dezastre, sunt necesare în contextul actual.
Toate informaţiile cuprinse în studiile conţinute în prezenta lucrare,
sunt relevante şi trebuie luate ca un punct de plecare în identificarea
unor căi de acţiune care să servească doar interesului general. În acest
context, jurnaliştii au o misiune dificilă. Nu numai în raport cu situaţia
în care culeg informaţiile, dar şi în raport cu cei care le susţin acţiunile.
Opinia publică doreşte întotdeauna adevărul, dar guvernanţii care
controlează sau influenţează trusturile de presă, nu doresc întotdeauna
aceasta. Conştienţi de impactul pe care media o are asupra opiniei
publice, sunt tentaţi să o manipuleze. În acest fel jurnalistul acţionează
de multe ori, riscându-şi credibilitatea profesională, cu toate
consecinţele care decurg de aici.
Prin urmare jurnaliştii au nevoie de o anumită protecţie, nu numai
pe timp de război, ci şi pe timp de pace. Această protecţie, în numele
dreptului la libertate de exprimare şi a dreptului la opinie publică, de a
primi informaţii verosimile trebuie garantată acestor persoane. În
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numele celor peste 2.550 jurnalişti ucişi în perioada 1990 - 2019
reprezentanţii mass-media au plătit scump acest drept.
Nu există niciun text de lege care să oblige jurnaliştii să se supună
cuiva, ci doar obligaţiilor care decurg în raport cu deontologia
profesională. Ei pot prin urmare să-şi exprime liber opinia profesională
în baza drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Cu certitudine
ei vor câştiga respectul publicului şi încrederea autorităţilor, dacă vor
manifesta o anumită morală profesională bazată pe principiile
veridicităţii şi obiectivităţii în prezentarea evenimentelor.
Informaţiile mass media pot fi false sau adevărate! Jurnalistul este
vectorul de transmitere a acestora către opinia publică. El este
principalul vinovat dacă refuză adevărul unei părţi, în raport cu alta,
bazându-se pe propriile certitudini. Îngrădirea dreptului la exprimare
liberă reprezintă o gravă atingere adusă întregului edificiu pe care se
bazează realizarea celorlalte libertăţi.
Libertatea de exprimare a jurnaliştilor reprezintă barometrul
garantării drepturilor şi libertăţilor fiecăruia dintre noi!
***
În numele colectivului de coordonare adresez mulţumiri: SC
LUKOIL SA şi BES ROMÂNIA care au susţinut demersul nostru, de
asemenea, mulţumim tuturor care au contribuit la apariţia acestor
lucrări: autori comunicări, susţinători materiali şi morali, personalului
Editurii Karta Graphic şi specialiştilor ARDUPH.

Prof. drd. Elena Roxana Vişan
Formator Drept Internaţional Umanitar
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Editor’s note
The present paper appears in due term, in spite of the fact of being
dictated by the cruel and sad reality of the actual circumstances. Getting
to be printed or not, it will be released on a sine die date, when the
pandemic’s restrictions will cease/come to an end.
This paper was expected to be released on the occasion of the 7th
edition of the International Humanitarian Law Day. The topic is
specific to the field of humanitarian law, it deals with “The role of the
media in promoting humanitarian principles and values”, and within
this context, we will identify the status and the international protection
of media representatives during armed conflict circumstances.
Times have decided otherwise! The pandemic that has engulfed the
entire planet overshadowed the classic war notion. We are in the midst
of a chemical war, in which the military and civilians alike face an
invisible enemy, who slowly but surely kills the human being. The time
has come for the rules of international humanitarian law to be rethought
and updated in relation to the profile of the new weapons!
We need information concerning both classical and chemical
warfare. There are the journalists the ones to risk their lives in order to
provide information to the public. There is a much stringent need for
new regulations of these present circumstances that act in danger zones
generated by the current armed conflicts, pandemics or disasters. That
is why all the information this paper allows is relevant and should be
taken as a starting point in identifying the courses of action that serve
only the general interest. In this context, journalists have a difficult
mission. Not only in relation to the situation in which they gather
information, but also in relation to those who support their actions.
Public opinion always wants the truth, but the rulers who control or
influence media trusts do not always want it. Aware of the impact that
the media has on public opinion, they are tempted to manipulate it. In
this way, when the journalist acts, he often risks his professional
credibility, with all the consequences that have arisen from this.
Therefore, the journalists need some protection, not only during the
war periods, but also in time of peace. In the name of the freedom of
expression right and of the right to share public opinions, to receive
reliable information,journalists must be guaranteed with protection. On
behalf of more than 2,550 journalists killed between 1990 and 2019, the
media representatives paid dearly for this right.
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There is no law that causes journalists to submit to anyone, but
only to obligations arising in relation to their professional ethics. They
can therefore freely express their professional opinion on the basis of
human rights and fundamental freedoms. They will certainly win the
respect of the public and the trust of the authorities, if they show a
certain professional morality based on the principles of truthfulness and
objectivity in presenting the events.
Media information can be false or true! The journalist is the vector
of their transmission to the public opinion. He is the main culprit if he
refuses the truth of one party, in relation to another, based on his own
certainties. Restricting the right to free expression is a serious violation
of the whole edifice on which the realization of other freedoms is
based.
The journalist’ freedom of expression is the barometer of
guaranteeing the rights and freedoms for each of us!
***
On behalf of the coordination team, I would like to thank
to Lukoil Enterprises and BES Romania Ltd and to those who have
taken an active part in this paper editing and publishing process communication authors, material and moral supporters, the staff of
Karta Graphic Publishing House and ARDUPH specialists.
Prof. drd. Elena Roxana Vişan
Trainer of International Humanitarian Law
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DECLARAŢIE POLITICĂ
„SOLITARI, dar SOLIDARI!”
Prezentată de către Doamna Rodica Paraschiv
Grupul Parlamentar PSD
Tema declaraţiei politice: Ziua Dreptului Internaţional Umanitar
- „Solitari, dar Solidari!”
În urmă cu şapte ani, pe 14 mai, se desfăşura prima ediţie a Zilei
Dreptului Internaţional Umanitar, instituită în România în baza Legii
nr. 177/2013. Cu fiecare an care a trecut de la primul eveniment,
organizatorii au abordat sub diferite aspecte problematica
umanitarismului în caz de conflict armat. Cea de-a şaptea ediţie, din
acest an, este pusă sub semnul unor vremuri de grea încercare pentru
întreaga lume!
Trecem prin momente extrem de dificile, iar oamenii din linia întâi
luptă cu un adversar temut, dar nevăzut. Corpul medical, biochimiştii,
personalul de ordine publică, angajaţii din sistemele de transport de
marfă şi transport public, dar şi jurnaliştii, sunt printre profesioniştii
care stau faţă în faţă cu pericolul reprezentat de noul coronavirus SARS
CoV-2.
Tocmai de aceea, tematica generală a ediţiei din acest an a Zilei
Dreptului Internaţional Umanitar, asupra căreia s-au orientat
organizatorii şi colaboratorii lor, se referă la prezentarea rolului massmedia în promovarea principiilor umanitarismului, cu accent pe statutul
şi protecţia internaţională a corespondenţilor de război. Principalul
argument avut în vedere de Asociaţia Română de Drept Umanitar Filiala Prahova, sub egida căreia se organizează această tradiţională
manifestare prahoveană, l-a reprezentat faptul că, doar în ultimul
deceniu, peste aproape 800 de jurnalişti şi lucrători media, şi-au pierdut
viaţa în diferite zone de conflict din întreaga lume.
Şi în aceste momente, jurnaliştii sunt la datorie, aşa cum ar fi în
alte situaţii conflictuale! Reprezenţanţii mass-media, care îşi asumă
riscul de a prezenta realităţile lumii în care trăim, aşa cum se întâmplă
acum, se expun la mari pericole. Această categorie profesională merită
tot respectul nostru, pentru că sunt în miezul evenimentelor, pe timp de
pace sau pe timp de război, deseori punându-şi vieţile în primejdie
pentru a ne prezenta şi a ne conştientiza asupra gravităţii
13

evenimentelor. Singură lor armă: informaţia corectă, departe de a-i face
vulnerabili, îi face de neoprit în lupta pentru adevăr!
Omenirea a trecut de multe ori prin perioade de grele încercări.
Războaiele, epidemiile, catastrofele şi dezastrele nu au ocolit-o, dar
spiritul umanitar a ieşit de fiecare dată învingător.
„Solitari, dar solidari!” este un îndemn care a devenit în ultima
vreme esenţa umanitarismului, pentru că promovarea şi susţinerea
valorilor umanitare este o datorie morală! Omenirea nu-şi poate găsi
locul şi nu-şi poate asigura supraveţuirea peste timp decât în universul
principiilor proprii dreptului umanitar!
În acest context dificil în care ne aflăm, avem datoria cu toţii, dar
îndeosebi structurile guvernamentale şi neguvernamentale
naţionale şi internaţionale cu răspunderi în domeniul dreptului
internaţional umanitar, să acţionăm pentru promovarea şi aplicarea
spiritului unui îndemn specific acestor vremuri: „Solitari, dar
solidari!”.
Omenirea poate ieşi din nou învingătoare, pentru că solidaritatea îşi
va spune cuvântul!
Deputat Parlamentul României
Rodica Paraschiv
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MESAJUL
VICEPREŞEDINTELUI CONSILIULUI JUDEŢEAN PRAHOVA
Ziua Dreptului Internaţional Umanitar, ajunsă la ce-a de-a VII-a
ediţie a fost în atenţia Consiliului Judeţean Prahova, încă de la
adoptarea Legii nr. 177/2013, prin care s-a stabilit la nivel naţional
celebrarea acestui eveniment.
Cooperarea fructuoasă cu Asociaţia Română de Drept Umanitar Filiala Prahova s-a concretizat într-o paletă diversificată de manifestări
organizate în cooperare cu principalele instituţii ale administraţiei
publice locale, cu numeroase entităţi educative, culturale, ştiinţifice din
domeniul militar şi civil prahovene.
Ediţia din acest an este dedicată rolului pe care mass-media îl are
în promovarea dreptului internaţional umanitar şi în acest context
prezentarea statutului profesiei de jurnalist, care îndeplineşte o misiune
periculoasă într-o zonă de conflict. Desfăşurarea manifestării din acest
an a trebuit să fie regândită şi prezentată într-o formulă care să fie
compatibilă cu măsurile specifice unei situaţiei de urgenţă, datorită
pericolului pandemiei de coronavirus care s-a extins asupra întregii
planete.
În urmă cu câteva zile, mai exact pe data 3 mai a.c. s-a marcat Ziua
Internaţională a Jurnalismului. Prin urmare, tematica propusă de
organizatori pentru marcării Zilei Dreptului Internaţional Umanitar,
reprezintă o continuare a preocupărilor pentru rolul şi importanţa
acestei profesii pentru lumea contemporană.
Război sau pace, două noţiuni, care în mod obişnuit exprimă cele
două stări ale societăţii omeneşti. Graniţele care le despart, au fost însă
estompate în condiţiile în care privaţiuni şi restricţii specifice stării de
război, sub forma unor atingeri grave aduse asupra drepturilor şi
libertăţilor fundamentale, sunt astăzi realităţi concrete.
Război sau pace, jurnaliştii sunt la datorie. Lumea o percepem prin
ochii lor. În acest context responsabilitatea de a prezenta doar fapte care
redau fidel realitatea, califică deontologic această profesie.
Încrederea în mass-media se traduce în ultimă instanţă în încredea
între oameni, comunităţi şi popoare!
15

Celebrarea Zilei Dreptului Internaţional Umanitar, reprezintă o
contribuţie importantă la prezentarea rolului media, la pace sau la
război, pentru informarea opiniei publice cu evenimentele care se
petrec în jurul nostru.
În numele Consiliului Judeţean Prahova, adresez sincere felicitări,
organizatorilor şi tuturor celor care au făcut posibilă această
manifestare depăşind greutăţile momentului.
Vicepreşedinte Consiliul Judeţean Prahova
Ludmila Sfârloagă
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MESAJUL
DIRECTORULUI BIBLIOTECII JUDEŢENE „NICOLAE IORGA”
PRAHOVA

Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga” Prahova, a fost unul dintre
partenerii constanţi ai manifestărilor dedicate celebrării Zilei Dreptului
Internaţional Umanitar, în conformitate cu prevederile Legii nr.
177/2013, prin care s-a instituit celebrarea acestei zile.
Activităţile organizate în cooperare cu Asociaţia Română de Drept
Umanitar - Filiala Prahova, au avut ca scop promovarea principiilor şi
valorilor umanitare în rândul comunităţii prahovene în general, a tinerei
generaţii în special. Între aceste activităţi s-au numărat: lansări de carte,
concursuri de creaţie civico-literară cu participarea elevilor de la
instituţiile de învăţământ prahovene şi din Republica Moldova,
expoziţii de pictură, expoziţii de carte cu tematică umanitară ş.a.
Lucrările lansate în cadrul celor şase ediţii dedicate celebrării Zilei
Dreptului Internaţional Umanitar, lucrări ce fac parte din colecţia
„Cartea ARDUPH”, au fost introduse în fondul de carte al Bibliotecii
Judeţene ”Nicolae Iorga”, putând fi studiate de cititorii intersaţi de
problematica dretului internaţional umanitar.
În această perioadă în întreaga lume, odată cu declanşarea
pandemiei de Covid-19, a fost nevoie de impunerea unor măsuri de
distanţare fizică/socială, menite să reducă răspândirea virusului SARC
COV-2, care provoacă această boală. Consecintele au dus la supendarea
tuturor activităţilor şi amânarea evenimentelor cu public.
Activităţile şi lucrările pregătite de specialiştii şi experţii în drept
umanitar pentru această ediţie, evidenţiate în cele două variante de
program (preconizat şi realizat), fac referiri la condiţiile deosebite pe
care organizatorii au fost nevoiţi să le depăşească pentru a face posibilă
celebrarea din acest an.
Astfel cea de-a VII-a ediţie a Zilei Dreptului Internaţional
Umanitar, dedicată rolului pe care mass-media îl are în promovarea
dreptului internaţional umanitar, s-a desfăşurat în mediul online.
Avem convingerea că manifestarea din acest an, dedicată rolului pe
care mass media îl are în promovarea umanitarismului în situaţii
speciale, cum ar fi: conflictele, pandemiile, catastrofele naturale sau
17

dezastrele, îşi va atinge obiectivele şi va contribui la o mai bună
înţelegere a domeniului dreptului umanitar.
În numele colectivului Bibliotecii Judeţene „Nicolae Iorga”,
adresăm mulţumiri şi recunoştinţă tuturor celor care au susţinut, în
diverse modalităţi, marcarea ediţiei din acest an şi ne exprimăm
totodată, speranţa că această manifestare intrată în conştiinţa culturală a
comunităţii prahovene îşi va continua parcursul în anii ce urmează!
Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga” Prahova
Director Mihaela Radu
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Lista abrevierilor
ARDUPH
CA
CCO
CICR
CSAT
CNA
CNSAS
CIMIC
CEDO
DIU
DIPR
EASO
FIJ
GI/1949
forţele
GII/1949
GIII/1949
GIV/1949
GPI/1977

GPII/1977

GPIII/2005

NATO
ONU

- Asociaţia Română de Drept Umanitar - Filiala Prahova
- Acţiuni Civile
- Centrul de Conducere Operaţională
- Comitetul Internaţional al Crucii Roşii
- Consiliul Naţional de Apărare a Ţării
- Consiliul Naţional al Audiovizualului
-Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor
Securităţii
- Cooperare Civili-Militari
- Curtea Europeană a Drepturilor Omului
- Drept Internaţional Umanitar
- Direcţia de Informare şi Relaţii Publice
- European Asylum Support Office
- Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor
- Convenţia cu privire la soarta răniţilor ţi bolnavilor din
armate în campanie
- Convenţia cu privire la soarta răniţilor, bolnavilor şi
naufragiaţilor din forţele armate pe mare
- Convenţia cu privire la tratamentul prizonierilor de
război
-Convenţia cu privire protecţia populaţiei civile în caz de
conflict armat
- Protocolul adiţional I, la Convenţiile de la Geneva din
1949, cu privire la conflictele armate internaţionale
(CAI), 11 iunie 1977
- Protocolul adiţional II, la Convenţiile de la Geneva din
1949, cu privire la conflictele armate neinternaţionale
(CANI), 11 iunie 1977
- Protocolul adiţional III, la Convenţiile de la Geneva
din 1949, cu privire la adoptarea unui sem de protecţie,
dec. 2005
- Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord
- Organizaţia Naţiunilor Unite
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PSYOP
SNCRR
SUA
UNESCO

- Operaţii Psihologice
- Societatea Naţională de Cruce Roşie din România
- Statele Unite ale Americii
- Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă
şi Cultură
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PROGRAMUL
manifestărilor organizate cu ocazia
„ZILEI DREPTULUI INTERNAŢIONAL UMANITAR”
Ediţia a VII-a, 2020
(preconizat)
Notă: Activităţile cuprinse în programul iniţial nu s-au putut desfăşura la
data şi în forma concepută de organizatori ca urmare a stării de urgenţă
decretată în urma pandemiei COVID 19.

Data: Vineri, 15 mai 2020
Oganizatori şi parteneri: Consiliul Judeţean Prahova, Primăria
Municipiului Ploieşti, Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii,
Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, Colegiul Naţional Pedagogic
„Regina Maria” Ploieşti, Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga”, Baza
2 Logisatică „Valahia” Ploieşti, Centrul Cultural Judeţean Prahova,
Asociaţia Română de Drept Umanitar - Filiala Prahova, Centrul
Transdisciplinar de Drepturile Omului-SNSPA, Asociaţia de
Geopolitică „Ion Conea”, Cercul Militar Ploieşti, Muzeul Judeţean de
Istorie şi Arheologie Prahova, Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii
Prahova, Organizaţia Judeţeană a Cdrelor Militare în Rezervă şi
Retragere „Aurel Vlaicu”, Asociaţia Veteranilor de Război - Filiala
Prahova, Asociaţia de Dreptul Conflictelor Armate - Republica
Moldova.
Tematica ediţiei a VII-a, 2020 - „Rolul mass-media în promovarea
principiilor şi valorilor umanitare”
Loc: : Sala „Marea Unire” şi Sala Coloanelor din Palatul Culturii,
Ploieşti
9.30 – 10.00 Primirea invitaţilor
10.00 – 10.20 Cuvinte de deschidere:
Dna. Mihaela RADU – director Biblioteca Judeţeană;
Col. (rez.) dr. Dumitru CODIŢĂ - preşedinte ARDUPH;
Prof. drd. Elena Roxana VIŞAN - Colegiul Naţional
Pedagogic „Regina Maria” Ploieşti
Alocuţiuni:
Dna. Rodica Paraschiv - deputat Parlamentul României;
Dna. Ludmila Sfârloagă, vicepreşedinte CJ Prahova;
Reprezentant Comisia Naţională DIU;
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Prof. univ. dr. Irina Moroianu-Zlătescu
10.20 – 10.45 Lansare catalog ,, Corespondent de război. Statut şi
protecţie internaţională”
Coordonatori: Mario Hadrian Balint, corespondent de
război, dr.
Dumitru Codiţă, preşedinte ARDUPH;
10.45 – 11.10 Lansare carte ,, Rolul mass-media în promovarea
principiilor şi valorilor umanitare”
Coordonatori: prof. univ. dr. Irina Moroianu Zlătescu,
prof.drd. Elena Roxana Vişan
11.10 – 11.35 Mărturii ale jurnaliştilor din zone de conflict
- Jurnalist Corneliu Vlad
- Prof. asoc. dr. Vasile Simileanu- preşedinte Asociaţia de
Geopolitică „Ion Conea”
11.35 – 12.00 Vernisarea expoziţiei, fotografice cu tema: „Fereastră
spre Kandahar”- autor jurnalist Mario Hadrian Balint
12.00 – 12.20 Expoziţie de carte: „Prezentarea Colecţiei Cartea
ARDUPH”
Lansarea Apelului de la Ploieşti (IV) adresat autorităţilor militare şi
civile cu responsabilităţi în respectarea statutului jurnaliştilor în misiuni
periculoase
Parteneri media: Revista GeoPolitica, Revista Forţelor Terestre,
Prahova Bussiness, Prahova TV, Valea Prahovei TV, Ziarul Prahova.
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PROGRAMUL
manifestărilor organizate cu ocazia
„ZILEI DREPTULUI INTERNAŢIONAL UMANITAR”
Ediţia a VII-a, 2020
(realizat)
NOTĂ: Activităţile menţionate mai jos se vor desfăşura în format online,

unele dintre ele vor fi organizate cu participarea publicului la o dată când
se vor ridica restricţiile pandemiei COVID - 19.

Perioada: 5mai - 15 mai 2020
Organizatori şi parteneri: aceeaşi din programul preconizat
Tematica ediţiei a VII-a, 2020- Rolul mass media în promovarea
principiilor şi valorilor umanitare
Lansare catalog ,,Corespondent de război. Statut şi protecţie
internaţională
Coordonatori: Mario Hadrian Balint, corespondent de război,
dr. Dumitru Codiţă, preşedinte ARDUPH.
Lansare carte ,,Rolul mass media în promovarea principiilor şi
valorilor umanitare”
Coordonatori: prof. univ. dr. Irina Moroianu Zlătescu,
prof. drd. Elena Roxana Vişan.
Vernisarea expoziţiei fotografice cu tema:
Kandahar”Autor: jurnalist Mario Hadrian Balint.

„Fereastră

spre

Vernisarea expoziţiei fotografice cu tema: „Între violenţe, sufletul
combatantului”.
Autor: fotograf-jurnalist Nicolae Pojoga.
Lansarea Apelului de la Ploieşti (IV) adresat autorităţilor militare şi
civile cu responsabilităţi în respectarea statutului jurnaliştilor în misiuni
periculoase
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APELUL DE LA PLOIEŞTI (IV)

adresat autorităţilor militare şi civile cu responsabilităţi
în respectarea statutului jurnaliştilor în misiuni periculoase
Având în vedere prevederile Cartei Naţiunilor Unite, potrivit
cărora „Toţi membrii Organizaţiei se vor abţine în relaţiile lor
internaţionale de a recurge la ameninţarea cu forţa sau la folosirea ei,
fie împotriva integrităţii teritoriale ori independenţei politice a vreunui
stat, fie în orice alt mod incompatibil cu scopurile Naţiunilor Unite...”;
Luând în considerare prevederile Convenţiilor umanitare de la
Geneva şi a celorlalte tratate din domeniu cu privire la cunoaşterea
Dreptului internaţional umanitar în scopul înţelegerii şi respectării
statutului jurnaliştilor care îndeplinesc misiuni profesionale în zone
periculoase;
Răspunzând solicitărilor Federaţiei Internaţionale a Jurnaliştilor,
ca militarii să adopte o atitudine pozitivă faţă de jurnalişti, iar jurnaliştii
să aibă o pregătire completă şi o asigurare adecvată în materie de
securitate, precum şi cu privire la respectarea deontologiei profesionale
pe timpul misiunilor în zonele de conflict;
Constatând cu îngrijorare faptul că în ultimul deceniu aproape
900 de reprezentanţi ai mass-media şi-au pierdut viaţa în exercitarea
profesiei, ceea ce înseamnă că la fiecare 5 zile un jurnalist este ucis;
Conştientizând impactul informaţional şi/sau imagologic pe care
activitatea reprezentanţilor mass-media îl poate avea asupra deciziilor
politice şi strategice de reducere a violenţelor în caz de conflicte
armate, precum şi a opiniei publice asupra intervenţiilor forţelor armate
naţionale sau internaţionale;
Participanţii la manifestările de la Ploieşti, dedicate celebrării
cele de-a şaptea ediţii a Zilei Dreptului Internaţional Umanitar,
adresează prezentul apel, pentru a conştientiza şi sensibiliza cetăţenii,
toate entităţile responsabile, asupra riscurilor şi pericolelor generate
de conflictele armate şi a necesităţii de a fi cunoscute şi respectate
prevederile Dreptului internaţional umanitar:
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Responsabilii naţionali şi internaţionali cu pacea şi securitatea
lumii, să acţioneze pentru prevenirea declanşării oricărui conflict armat,
să condamne şi să sancţioneze cu promptitudine nerespectarea
prevederilor dreptului conflictelor armate;
Comisia Naţională de Drept Internaţional Umanitar, ca instituţie
guvernamentală să acţioneze cu fermitate pentru aplicarea măsurilor
stipulate în Strategia naţională a României de aplicare a dreptului
internaţional umanitar;
Organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale să-şi
intensifice eforturile pentru o cât mai largă popularizare a
reglementărilor interne şi internaţionale în materia dreptului umanitar;
Instituţiile, şi toate celelalte entităţi mass media, persoanele cu
influenţă în comunicarea publică au obligaţia morală, civică şi
deontologică de a susţine, prin informarea corectă a opiniei publice
asupra aspectelor cu privire la cunoaşterea şi respectarea, pe timp de
pace şi în conflictele de orice natură, a prevederilor tratatelor
internaţionale care reglementează desfăşurarea conflictelor pentru
limitarea violenţelor;
Exponenţii tuturor profesiilor din mass media naţională să-şi
sporească preocupările, în baza obligaţiilor generale specifice, dar şi a
celor menţionate expres în Legea 177/2013, cu privire la instituirea
Zilei Dreptului Internaţional Umanitar în România, pentru promovarea
prevederilor acestui drept.
Ploieşti, Prahova, ROMÂNIA
Ediţia a VII-a a Zilei DIU
14 mai 2020
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CAPITOLUL I
PARTEA INTRODUCTIVĂ
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STUDIU INTRODUCTIV
Asociaţia Română de Drept Umanitar, filiala Prahova,
ARDUPH, cu concursul instituţiilor statului român desfăşoară ample
activităţi de promovare a normelor dreptului internaţional umanitar şi a
spiritului umanitar, de formare şi educaţie în acest domeniu a tinerei
generaţii.
Fiind conştientă de importanţa pe care o are şcoala românească
de drept internaţional umanitar şi de necesitatea cunoaşterii în societate
a normelor de drept umanitar, organizaţia neguvernamentală
prahoveană s-a remarcat în ultimul deceniu printr-o prezenţă activă,
reflectată în acţiunile cultural-educative ale judeţului, în care s-au
implicat cu responsabilitate specialişti în domeniu, alături de parteneri
sociali, media şi autorităţi ale administraţiei locale.
Ca de fiecare dată în ultimul deceniu, şi anul acesta, la 14 mai
ARDUPH organizează cea de - a VII-a ediţie a „ Zilei Dreptului
Internaţional Umanitar,” activitate în cadrul căreia realizatorii şi
participanţii îşi propun să ateste, odată în plus, ataşamentul României
faţă de valorile şi principiile dreptului internaţional umanitar.
Ediţia din 2020 este consacrată unei teme de actualitate ,,Rolul
mass media în promovarea principiilor şi valorilor umanitare”. Sunt
analizate cu precădere: statutul corespondentului de război, al
jurnalistului sau ziaristului- pentru care se utilizează în limba română
ambii termeni consacraţi-, aflat într-o zonă de conflict sau într-o situaţie
similară, dar şi construcţia unei sfere publice sociale de încurajare a
unor opinii cu privire la misiunile din teatrele de operaţii, precum şi
importanţa tuturor mijloacelor de informare şi de transmitere în masă a
informaţiei, nucleul unei societăţi democratice transparente şi
responsabile.
Constituind o sursă de informare atât pentru autorităţi cât şi
pentru societatea civilă, mass media reprezintă un element esenţial al
democraţiei, nu odată fiind considerată a patra putere în stat. Prin
intermediul acesteia sunt colectate, prelucrare, enunţate şi lansate
acţiunile de interes public naţional şi internaţional, astfel încât
comunicarea mediatică să acţioneze eficient în afirmarea şi evoluţia
dreptului la libertate de exprimare.
Prevăzută în art. 30 din Constituţia României, libertatea de
exprimare este un drept fundamental al omului. Potrivit alin.1 al acestui
articol: „Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a
credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris,
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prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în
public, sunt inviolabile”. Acest text trebuie coroborat cu cel al alin.4 al
art.31 din Constituţie care prevede că: „Mijloacele de informare în
masă, publice sau private sunt obligate să asigure informarea corectă
a opiniei publice”.
Libertatea de exprimare este asociată cu ,,libertatea presei,
libertatea cuvântului”, dar şi cu dreptul la informaţie, cu „mijloacele de
informare în masă” adică, cu mass media. În semnificaţia clasică,
termenul ,,mass media”, formulat şi ,,media” este la plural, provine din
limba engleză şi semnifică conform Dicţionarului explicativ al limbii
române ,,ansamblul mijloacelor şi modalităţilor tehnice moderne de
informare şi influenţare a opiniei publice, cuprinzând radioul,
televiziunea, presa, internetul etc.”; potrivit Oxford Wordpower
Dictionary, semnifică mijloace de comunicare cu un mare număr de
oameni, ziare, televiziune, radio, iar conform Larousse, mijloace de
comunicare de masă (televiziune, radio, presă, cinema etc.).
Raportându-ne la diversitatea mijloacelor de comunicare în
masă, constatăm şi o diversitate de conţinut care, potrivit Consiliului
Europei: „Statele membre ar trebui să examineze măsurile care ar
putea fi luate pentru ca un conţinut variat al mijloacelor de comunicare
în masă care reflectă diferite puncte de vedere politice şi culturale să
fie pus la dispoziţia publicului, ţinând cont de importanţa care se
atribuie garantării independenţei editoriale a mijloacelor de
comunicare în masă şi de interesul pe care măsurile adoptate pe o bază
voluntară de către înseşi mijloacele de comunicare în masă poate de
asemenea să-l prezinte”. Potrivit afirmaţiilor, garantarea principiului
independenţei editoriale presupune ,,eliberarea de presiunea politică”,
aşa cum afirma P. Goss: „Independenţa poate fi măsurată ca fiind
capacitatea unei opoziţii de a oferi o critică folositoare pentru guvernul
aflat la putere”.
Astfel, mass media devine o susţinătoare importantă a valorilor
democraţiei, printr-o manifestare a principiului libertăţii editoriale, fapt
ce îi conferă şi rolul de ,,a patra putere” în stat întrucât, aceasta
contribuie la asigurarea pluralismului ideologic, politic, socio-cultural,
la asigurarea progresului în respectarea drepturilor omului. Acest
principiu este parte integrantă a politicilor editoriale ale mass media,
care asigură organizarea activităţii instituţiilor media. Astfel,
funcţionalitatea unei informări/publicaţii se realizează prin respectarea
politicilor editoriale, întemeiate pe un set de principii şi valori, cu
relevanţă în respectarea codului deontologic al profesiei de
jurnalist/corespondent/ziarist.
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În sens general, considerăm elocvent rolul pe care îl deţine
mass-media, întrucât acesta se poate manifesta sub mai multe aspecte:
a) exercitarea dreptului la informare a cetăţenilor, b) formarea opiniei
personale şi publice, c) dezvoltarea gândirii critice asupra acţiunilor
factorilor de decizie, d) susţinerea democraţiei şi a statului de drept prin
transparenţa evenimentelor şi mediatizarea lor; e) ,,paznic al
informaţiilor”/,, câinele de pază” (watchdog) în statul democratic,
întrucât aceasta veghează asupra realităţilor publice.
Potrivit Recomandării 23/2000 a Comitetului de Miniştri al
Consiliului Europei ,,organismele, (…), în domeniul mijloacelor de
comunicare în masă trebuie să ofere un evantai de programe care să
reflecte diversitatea societăţii şi opinia diferitelor grupuri politice,
sociale şi culturale, inclusiv minoritate, şi să ofere o platformă de
discuţie în serviciul unei reale democraţii”.
Existenţa principiilor media asigură de fapt garantarea libertăţii
de exprimare, care potrivit Curţii Europene a Drepturilor Omului
(CEDO): ,,Libertatea de exprimare constituie unul din fundamentele
esenţiale ale unei societăţi democratice, o condiţie primordială a
progresului democratic. După cum se poate observa, la baza
principiilor editoriale se regăsesc ,,valorile editoriale”, cu rol în
asigurarea veridicităţii informaţiilor, a calităţii mesajelor, exactitatea
datelor prelucrate şi distribuite, integritatea editorială, confidenţialitatea
sursei de informare, precum şi responsabilitatea profesioniştilor în
domeniu. Aceste calităţi ocupă locuri semnificative în Ghidul valorilor
editoriale elaborat de BBC, contribuind deopotrivă la garantarea
libertăţii de exprimare, dar şi la asigurarea rolului indispensabil pe care
îl deţine mass-media: ,,relaţie de putere, control social, influenţare
socială construit pe tripartiţia: sursă - mesaj - ţintă”.
***
Care este rolul deţinut de mass media în promovarea
dreptului international umanitar? este o întrebare pertinentă care îşi
găseşte răspuns pornind de la premisa că, între libertatea de exprimare
şi dreptul la informaţie există un echilibru susţinut de principiile şi
valorile editoriale.
În ultimul deceniu, este tot mai evidentă deschiderea către
formarea opiniei publice, care în mod esenţial este realizată prin
intremediul mass media, mai exact a jurnaliştilor/corespondenţilor.
Interesaţi de fenomenul războiului, încă din cele mai vechi timpuri şi
până în prezent, jurnaliştii/corepondenţii de război sunt promotori
direcţi ai libertăţii de exprimare şi informare care prin intermediul
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profesiei exercitate colectează, prelucrează şi distribuie informaţii
(mesaje) către public pentru a susţine funcţiile media.
Relevanţa activităţii mass media din perspectiva dreptului
umanitar cuprinde trei dimensiuni. Prima dimensiune se referă la
respectarea legislaţiei internaţionale în domeniu, cuprinsă în
Convenţiile de la Geneva şi în Protocoalele adiţionale, cu condiţia ca
fiecare stat să se fi angajat la respectarea acestor instrumente juridice
internaţionale. În acest caz pot fi denunţate încălcări ale drepturilor
omului, descrierea suferinţelor populaţiei civile, rele tratamente aduse
prizonierilor de război şi altor entităţi sociale etc.
Cea de-a doua dimensiune presupune exercitarea dreptului la
informaţie a publicului din teatrele de operaţii, de către persoane
specializate, cărora trebuie să li se acorde garanţii viabile: protecţie
fizică, libertate de mişcare şi dreptul de a relata fapte, ştiri, opinii fără
constrângere. Viabilitatea acestor garanţii este susţinută în contextul în
care jurnaliştii în timpul conflictelor armate sunt: a) corespondentul de
război, ataşat al forţelor armate (beligeranţi). Întâlnim în acest sens şi
aşa numitul ,,embedded journalist - jurnalistul încorporat”. Conceptul
„jurnalişti încorporaţi” a fost utilizat în limbajul mediatic şi reprezentau
acei jurnalişti care conform strategiei Pentagonului din 2003, erau
antrenaţi să reziste condiţiilor de război. Rolul acestora consta în
transmiterea de ştiri, reportaje, interviuri etc. din războiul Coaliţiei
conduse de SUA împotriva Irakului.
Consacratul specialist în materie, Jean Salmon, în „Dictionnaire
de droit international public”, precizează: „jurnaliştii care se află în
zona operaţiunilor militare, dispunând de permisiunea sau acceptul
comandamentului forţelor militare, beneficiază de protecţia directă a
acestora şi reflectă evenimentele din cadrul acţiunilor militare”.
b) jurnalistul independent sau ,,free-lance” este jurnalistul care se
deplasează în mod autonom în statele unde se desfăşoară conflicte
armate şi care potrivit art.79, al Protocolului din 8 iunie 1977
precizează în mod expres: ,,jurnaliştii care desfăşoară misiuni
profesionale periculoase în zonele de conflict armat sunt consideraţi
persoane civile”.
Cea de-a treia dimensiune este cea educativă prin intermediul
căreia se încurajează libertatea de exprimare, se propagă principiile şi
valorile umanitare, se stimulează noi practici instructive privind
educaţia umanitară, se intensifică sistemul de protecţie al drepturilor
omului şi se clădesc atitudini şi stări de spirit, care creionează latura
umană şi artistică atât a mesagerului (jurnalistul/instituţii de presă), cât
şi a receptorului (publicul). Dimensiunea educativă a mass media este
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justificată şi prin formarea unor competenţe de: ,,selecţie valorică,
analiză şi raportare critică la mesajele transmise”, sprijinind un
comportament activ şi responsabil al viitorilor cetăţeni şi ,,consumatorii
de media”.
Chiar dacă, de nenumărate ori, mass media a fost criticată
pentru cutezanţa de a exercita libertatea de informare utilizând mijloace
şi forme dezagreabile, provocând controverse între grupuri
sociale/politice/culturale, specialişti în domeniu şi public, constatăm,
cu stupoare, că pentru dreptul internaţional umanitar, mass media
promovează modele de comportament, contribuie la asumarea unor
roluri sociale, furnizează un vocabular ştiinţific şi simbolic axat pe
conţinuturile dreptului internaţional, care dezvoltă orizontul cunoaşterii
normelor de drept umanitar în rândul comunităţilor umane.
De altfel, remarcăm rolul central al mass media, aşa cum
precizează prof. univ. emerit, Mihai Coman, fondator al Facultăţii de
Jurnalism şi ştiinţele comunicării a Universităţii din Bucureşti, în
lucrarea Introducere în sistemul mass media, ,,apare ca o forţă în egală
măsură conservatoare şi inovatoare, stabilizatoare şi dinamizatoare,
păstrătoare a unor valori tradiţionale şi generatoare de noi valori”.
***
Interesul acordat problematicii dreptului umanitar rezidă din
conştiinţa colectivă a reprezentanţilor Asociaţiei Române de Drept
Umanitar, filiala Prahova de a acorda momente incontestabile actorilor
statali şi nonstatali prin acţiuni desfăşurate în spiritul umanitarismului,
vizând totodată un demers ştiinţific de natură socio-juridică.
Demersul ştiinţific al acţiunilor noastre constă într-o prezentare
teoretică şi practică a principiilor, valorilor şi normelor de drept
internaţional umanitar în viziunea mass media; evidenţiind astfel,
protecţia juridică a profesioniştilor media (jurnalişti / corespondenţi /
ziarişti/ jurnalişti-fotografi) în contextul dreptului războiului.
Lucrarea ilustrează liantul interinstituţional, între reprezentanţi
ai mediului academic, reprezentanţi ai unor entităţi instituţionale locale,
naţionale şi internaţionale, precum: Consiliul Judeţean Ploieşti, Centrul
Transdisciplinar de Drepturile Omului-SNSPA, Inspectoratul Şcolar
Judeţean Prahova, Colegiul Naţional Pedagogic ,,Regina Maria”
Ploieşti, Biblioteca Judeţeană ,,Nicolae Iorga”, conlucrând la unitatea
dintre decidenţii politici şi factorii sociali.
Contribuind semnificativ la promovarea şi respectarea dreptului
internaţional umanitar, lucrarea de faţă ocupă un loc binemeritat în
formarea oricărui specialist în domeniu. Tema consacrată ,,Rolul mass
33

media în promovarea principiilor şi valorilor umanitare” este abordată
din perspectiva dimensiunii trans şi pluri disciplinară, care îmbină
analiza ştiinţifică a libertăţii de exprimare şi dreptul la informaţie cu
principiile şi valorile umanitare de bază, cunoştinţele de valoare privind
statutul şi protecţia juridică a corespondenţilor de război, mijloacele de
colectare, procesare a informaţiei din teatrele de operaţii, cu scopul
formulării unor opinii publice pertinente asupra activităţii unor experţi
militari, combatanţi, diplomaţi, etc. aflaţi în misiuni de pace sau război.
Transpunerea principiilor, valorilor editoriale şi practicile
jurnalismului pe timp de conflict armat ne ghidează către întrebarea de
cercetare: Este suficient sistemul de protecţie garantat prin Convenţiile
de la Geneva şi Protocoalele adiţionale privind profesioniştii media în
caz de război?
Un răspuns complet îl regăsim la prof. emerit Dietrich
Schindler, care defineşte starea generală a Dreptului Internaţional
Umanitar: ,,Remarcabilă dezvoltare şi persistentă violare”; dezvoltarea
,,se caracterizează prin două tendinţe contradictorii. Prima evidenţiază
un enorm progres: dreptul internaţional umanitar a devenit una dintre
cele mai cuprinzătoare ramuri reglementate ale dreptului internaţional.
Acest succes contrastează cu tendinţa secundă, reprezentând violările
grave continue ale dreptului umanitar şi creşterea înspăimântătoare a
actelor inumane de cruzime comise în recentele conflicte armate.
Dezastrele umanitare legate de ostilităţile armate au devenit una din
problemele majore ale timpului nostru”.
Afirmaţia demonstrează faptul că protecţia umanitară a
persoanelor implicate în conflictele armate, în cazul nostru
corespondenţii de război, este limitată, cu repercursiuni multiple asupra
libertăţii de exprimare a mass media în context naţional şi internaţional.
Şi totuşi, evoluţia relaţiilor internaţionale, necesitatea respectării
normelor de consolidare a securităţii în lume prin promovarea dreptului
umanitar, subliniază aportul considerabil pe care îl deţine mass media
în raportarea cu responsabilitate a respectării normelor de drept
internaţional umanitar prevăzute în Convenţiilor de la Geneva, în
Protocoalele adiţionale.
Tezaur al umanităţii, aceste instrumentele juridice
internaţionale, sunt după afirmaţia prof. univ. dr. Dumitru I. Mazilu
,,esenţiale în dobândirea, menţinerea şi consolidarea dreptului la pace
a fiecărui individ, rezultând de aici în mod indirect dezvoltarea
normală a naţiunilor şi realizarea obiectivelor de progres şi civilizaţie
ale întregii umanităţi”.
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Pentru literatura juridică, publicaţia răspunde condiţiilor
ştiinţifice, de specialitate în materie de drept, oferind puncte de vedere
ale unor experţi militari şi civili, momente de reflecţie asupra
problematicii umanitare. Prin implicarea profundă şi evidentă a
coautorilor, lucrarea este structurată pe trei capitole:
Capitolul I - Partea introductivă ilustrează o pledoarieargumentativă, care deschide orizonturi noi către responsabilizarea
statelor ,,de a respecta şi de a face să fie respectat DIU” cu precădere,
rolul deţinut de jurnalistul/corespondentul de război, în promovarea,
cunoaşterea şi respectarea dreptului internaţional, un profesionist de
excepţie al mass media.
Cu toate neîmplinirile existente la nivelul presei naţionale şi
internaţionale, conţinutul argumentativ oferit de Col. (r.) prof. univ. dr.
Dumitru CODIŢĂ, Preşedinte ARDUPH, ne determină să
conştientizăm ,,sacrificiul suprem, pe care jurnaliştii şi corespondenţii
de război îl fac pentru a prezenta imaginea barbarismelor care se pot
petrece în timp de conflict armat”. Totodată, în acest cadru, este adus
un elogiu corespondenţilor de război, fiind caracterizaţi în mod expres
ca având virtuţi precum: ,,inteligenţă, iniţiativă şi curaj, ei, fiind cei
care aleg din evoluţia unui conflict, imaginile cele mai reprezentative
pentru a conştientiza consecinţele nefaste ale războaielor şi a justifica
necesitatea aplicării devizei: „Caritate în mijlocul luptelor!”, sub care
acţionează instituţiile umanitare”.
Viziunea umanitară a prof. univ. dr. Valentin Stelian Bădescu
este susţinută de un argument-avertisment ,,spiritul umanitar salvează
omenirea, avertisment că Ziua DIU va merge mai departe!”, iar acest
lucru va putea fi înfăptuit prin ,,solidaritate şi cooperare globală”.
Lansarea unei unităţi mondiale pleacă de la premisa că ,,umanitatea
trebuie să facă o alegere. Vom merge pe calea dezbinării sau vom
adopta calea solidarităţii globale? Dacă alegem dezbinarea, aceasta
nu va prelungi doar criza, ci va duce probabil la catastrofe şi mai
grave în viitor. Dacă alegem solidaritatea globală, aceasta va fi o
victorie nu numai împotriva coronavirusului, ci şi împotriva tuturor
epidemiilor şi crizelor viitoare care ar putea asalta omenirea în secolul
XXI”. Desprindem aşadar, un mesaj optimist, concentrat descoperirii
unor soluţii durabile, care să potenţeze o perspectivă armonioasă a
societăţii.
Actualitatea evenimentelor pune în valoare notări pertinente ale
unor specialişti în domeniul dreptului internaţional umanitar, făcând
referire la necesitatea procesului ,,maturizării conştiinţei umanităţii”,
dovadă vie a apărării de ,,catastrofele tragice provocate de război”.
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Impactul direct al maturităţii umanitare este susţinut de capacitatea
desăvârşită a tuturor actorilor implicaţi în procesul umanitar, de
deciziile pertinente adoptate atât pe timp de pace, cât şi pe timp de
război. Aşa cum afirma unul dintre coordonatorii ediţiilor anterioare
,,construcţia legală a păcii impune salvgardarea securităţii globale şi
naţionale prin reafirmarea plenară a spiritului şi forţei creatoare a
tuturor cetăţenilor, condiţie sine qua non (...) a educaţiei în spiritul păcii
şi umanităţii”.
Capitolul al II-lea intitulat „Rolul mass media în promovarea
dreptului internaţional umanitar” cuprinde aspecte de natură teoretică
referitoare la buna guvernare a dreptului comunicării şi la informaţie în
timpul conflictelor armate, relaţia dintre mass media şi dreptul
umanitar, reglementări de natură juridică privind statutul
corespondenţilor de război, acţiuni instituţionale care garantează
protecţia juridică a corespondenţilor de război prin respectarea
drepturilor omului.
Realizând o incursiune asupra conţinutului prezentat, remarcăm
o varietate de opinii personale referitoare la rolul şi importanţa mass
media în promovarea şi respectarea dreptului internaţional umanitar.
Articolul elaborat de prof. univ. dr. Constantin Iordache şi drd.
Claudia Nacu se referă la: ,,Cerinţa bunei guvernări, care necesită
adoptarea în consecinţă a principiului transparenţei, lucru materializat
prin dezvoltarea unei culturi a comunicării şi cuprinderea activităţilor
de informare şi relaţii publice”, în concordanţă cu interesele respectării
securităţii naţionale.
În ceea ce priveşte articolul ,,Reflectarea mediatică a
activităţilor de drept internaţional umanitar”, al căror autoare sunt
prof. univ. dr. Filofteia Repez şi drd. Maria-Magdalena Popescu,
remarcăm evidenţierea dimensiunii bipolare a relaţiei dintre media şi
dreptul umanitar, acestea distingând ,,acoperirea mediatică a
conflictelor şi a intervenţiei în favoarea victimelor; rolul pe care
jurnaliştii îl au în relaţia cu militarii şi guvernele în misiunea de a
reflecta cu acurateţe toate aspectele implicate”. Totodată, în articol
este subliniat rolul deţinut de profesioniştii media ,,rol critic în
informarea publicului despre evenimentele care pot trece neobservate.
Transmisiunile mediatice sunt vitale în formarea opiniei publice despre
ceea ce se întâmplă pe timp de război şi pot fi folosite ca dovezi în
cadrul cercetărilor şi proceselor, şi, de aceea, aceste transmisiuni
trebuie să fie făcute cu cea mai mare acurateţe. Redarea adevărului
este o problemă etică şi profesională, iar dreptul la informare este cel
mai puternic argument al jurnaliştilor în lupta cu cenzura militară pe
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timpul conflictului. Pe de altă parte, oficialii media care au acces la
zonele de luptă pot fi evacuaţi odată cu civilii dacă prezenţa lor poate
pune în pericol securitatea operaţiunii respective”. Caracterul moral şi
etic al mesajului transmis consolidează unul dintre principiile mass
media, responsabilitatea editorială cu scopul de a asigura echilibrul
social, printr-o relaţionare pozitivă, solidară.
În continuare, dr. Iuliu-Octavian Vladu şi drd. Tomiţă Zăvoianu
analizează efectele conflictelor armate în viziunea mass media,
afirmând că: ,, Mass media se interferează uneori în procesul de
gestionare a unei crize, lucru care determină atât efecte pozitive, cât şi
negative: să blocheze, să accelereze sau să îndrepte investigaţia spre o
pista falsă. Acesta este motivul pentru care mass media trebuie
sprijinită să contribuie la rezolvarea cât mai repede a crizei sau a
conflictului, iar acest lucru depinde de viteza şi maniera în care actorii
implicaţi gestionează criza din punctul de vedere al comunicării
publice”.
Inspirată dintr-o experienţă profesională emerită, comunicarea
prof. univ. dr. Dumitru Codiţă susţine rolul hotărâtor al odiseei
umanitare, ,,drumul parcurs de dreptul internaţional umanitar actual,
început(...) în urmă cu peste 150 de ani şi care are ca punct de pornire
Convenţia pentru ameliorarea situaţiei militarilor răniţi din armatele
în campanie. Aceasta(...) a însemnat încununarea eforturilor lui
Dunant, apoi a „Comitetului celor Cinci”, actualul Comitet
Internaţional al Crucii Roşii (CICR), de a mişca lucrurile în afirmarea
valorilor umanitarismului”. Conţinutul articolului defineşte ,,statutul
jurnalistului şi protecţia de care aceasta categorie de persoane
beneficiază în conformitate cu tratatele internaţionale actuale”. O
precizare importantă, ,,care se impune a fi menţionată, este aceea că
respectarea reglementărilor cu privire la personalul cu răspunderi
media, implică o mare doză de arbitrariu, ca urmare a prezenţei lor întro zonă de mare pericol, cum sunt conflictele armate”.
Studiul ,,Protecţia juridică a ziariştilor, profesioniştilor media
şi asociaţilor acestora în contextul conflictelor armate” se referă la
protecţia juridică a profesioniştilor media, fiind evidenţiate
reglementările juridice în domeniu: „persoanele care urmează forţele
armate regulate, dar care nu fac parte din acestea, cum ar fi:
corespondenţii, reporterii şi personalul auxiliar al acestora, în cazul
reţinerii lor de către forţele inamicului se bucură de statutul de
prizonieri de război, cu condiţia de a avea asupra lor permisul eliberat
de către organele responsabile ale forţelor armate pe care le
urmează”, (Convenţia de la Geneva din 27 iulie 1929). Relevante sunt
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şi elementele cheie ale rolului deţinut de jurnalişti în conflictele armate,
precum şi evoluţia ulterioară a libertăţii la informaţie, sunt justificate de
însemnătatea profesiei de jurnalist: ,,Profesia de ziarist presupune în
prezent să se ţină seama de riscul care trebuie asumat pe câmpul de
luptă, de identificarea tuturor factorilor de risc. În orice izbucnire a
unui conflict armat, prima victimă este adevărul. De aceea, este
important ca ziariştii să facă reportaje imparţiale şi veridice privind
situaţia din zonele de conflict pentru a face cunoscut adevărul de către
lumea întreagă. Ei devin în aceste condiţii ţinta unor atacuri violente,
numărul celor care şi-au pierdut viaţa în zonele de conflict în ultimele
decenii fiind impresionant. De altfel, reducerea incertitudinii în zona
de conflict pentru un ziarist, pentru viaţa lui presupune aplicarea unui
mecanism de gestiune a riscului, atât pe plan individual, cât şi pe plan
instituţional”.
Articolul drd. Andrei Nicolae şi drd. Georgiana Andreea
Nicolae se remarcă prin analiza pertinentă a dreptului la informaţie în
contemporaneitate ţinând cont de impactul acestuia faţă de contextul
politic şi social al comunităţilor umane. Se disting „ideologii” care
militează pentru respectarea şi apărarea drepturilor omului afirmate în
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene: „valorile
indivizibile şi universale ale demnităţii umane, ale libertăţii, ale
egalităţii şi ale solidarităţii”. Fiind ,,apreciate ca valori esenţiale
pentru umanitate”, drepturile omului ,,au fost imediat înglobate şi sub
o formă de ocrotire juridică aparte. Adăugarea lor în legile
fundamentale, în Constituţiile statelor, a însemnat certificarea acestora
şi generarea mecanismelor legale subsidiare pentru garantarea,
protejarea şi exercitarea lor”.
Articolul Alexandrei Bucur-Ioan, expert European Asylum
Support Office (EASO) pune accentul pe informaţiile deţinute de media
în ,,monitorizarea eventualelor încălcări ale drepturilor omului ce au
loc în zonele de conflict armat”. De asemenea, autoarea atrage atenţia
asupra faptului că „prezentările mediatice pot influenţa publicul în
ceea ce priveşte atitudinea faţă de diverse acţiuni politice”, chiar
atunci când ,,guvernele folosesc propaganda mass media controlată de
stat şi eficacitatea presei pentru a obţine sprijin public pentru
campaniile lor militare”. Un exemplu elocvent fiind teatrele de operaţii
din Irak (1991), unde ,,influenţa mass-media a fost una covârşitoare,
acţiunile militare fiind considerate de publicul larg ca salvatoare de
vieţi, având un scop de echilibru într-o societate în care drepturile
fundamentale ale omului erau încălcate sistematic”.
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Drd. Denis-Roxana Gavrilă prezintă un eveniment abominabil
care a marcat istoria omenirii, genocidul armenilor. Conduşi de ,,ura
rasială, ideologică sau religioasă”, conducătorii de la acea vreme au
săvârşit primele exterminări sistematice în masă a unei populaţii din
istoria modernă. Articolul solicită din partea cititorului responsabilitate în
elucidarea mesajului educativ:
,,dacă aceste atrocităţi nu vor mai fi repetate, înseamnă că documentele
istorice şi juridice şi-au îndeplinit rolul, ajungând la inimile şi minţile
generaţiilor prezente şi viitoare”.
Un conţinut edificator pentru problematica abordată se regăseşte
în Capitolul al III- treilea, Relatări cu şi despre jurnalişti aflaţi în
misiune periculoasă, care consfinţeşte reflectarea mediatică a
conflictelor transpusă în simbolistica jurnalistului: imaginea, lumina şi
culoarea trăirilor lăuntrice, atribute esenţiale ale activităţii mass media.
Autorii acestui capitol sunt depozitarii unor trăiri realiste şi
incandescente de pe câmpul de luptă, unde ,,războiul de salon a murit”
şi a lăsat locul ,,conflictului de la TV”, unde omul este captivat de
trăirile simultane ale morţii şi vieţii.
Remarcant este şi studiul dr. Lidia Prisac prin descrierea cu
minuţiozitate a conflictului militar din istoria recentă a Republicii
Moldova. Martori ai evenimentelor dramatice alături de combatanţi au
fost reporterii de război a căror ,,poveste trăită de aceştia rămâne, în
primul rând, o sursă de reconstituire istorică, iar mărturiile lor pot fi
exploatate atât ca reconstituire/completare a unei istorii dramatice, cât
şi ca reflecţie asupra momentului de istorie de acest gen”. Relatările
trăirilor întunecate ,,se regăsesc într-un lexic al şocului şi al
evenimentului traumatic”, unde ,,fenomenul războiului rămâne în
conştiinţa supravieţuitorilor şi a posterităţii ca momente dramatice şi
de discontinuitate în evoluţia unei comunităţi şi, nu în ultimul rând, în
biografia individuală”.
Un protagonist de elită al presei moderne îl reprezintă
corespondentul de război, Mario Hadrian Balint în care relatările
jurnalistice personale sunt ,,pe cât de spectaculoase, pe atât de sincere şi
cinstite faţă de realitatea dură” din Irak- Baghdad, Kosovo. Cu preţul
unor sacrificii personale autentice, acesta ne reliefează scenariul dur la
care este supus corespondentul de război, situaţiile de criză întâlnite,
dar şi încălcarea frauduloasă a normelor de drept internaţional
umanitar: ,,Teoretic, există reguli care ar trebui să protejeze jurnaliştii
şi lucrătorii media, dar ele nu sunt respectate”.
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Cunoscut jurnalist şi editor, preşedinte al Asociaţiei pentru
fotografie documentară, Nicolae Pojoga oferă imaginea desăvârşită a
jurnalistului contemporan, simbol al eticii jurnalistice şi al libertăţii
presei în lucrări valoroase precum: „Etica şi profesionalismul în
fotografia de presă”, „Fotojurnalism in extreem situations”, „Război şi
pace în Moldova”, ,,Album de război” promovând totodată activitatea
jurnalistică în teatrele de operaţii. Contribuţia sa de excepţie este o
mărturie vie a devotamentului faţă de profesia de jurnalist, aşa cum îl
descrie Vitalie Ciobanu, ,,meseriaş(...) în care valoarea o dă
deopotrivă experienţa şi talentul”. Fineţea slovelor alese cu migală,
imortalizarea momentelor înspăimântătoare, forţa artistică a relatării
stărilor sufleteşti, determină ca, transpunerea realităţii dureroase să
devină o ,,naraţiune fotografică”, unde se ,,va citi frica, teroarea,
disperarea oamenilor, încrâncenarea de pe chipurile moldovenilor
care şi-au apărat ţara, care au trăit clipă de clipă coşmarul
războiului”.
Un studiu care merită evidenţiat se referă la elogierea
înaintaşilor noştri, prin retrăirea clipelor de glorie din istoria naţională
de către dr. Valentin-Stelian Bădescu, descoperindu-ne ,,destine frânte
din ţara Muscelului”. Parafrazându-l pe marele istoric Nicolae Iorga:
,,ca om al vremii mele şi, evident, pentru vremea mea”, este necesar să
fim conştienţi că: ,,Trecutul, prezentul şi viitorul trebuie înţelese
laolaltă, sunt cuvinte care denumesc aceeaşi evoluţie a umanităţii” şi
fără de care nicicând o naţiune nu va putea dăinui.
O altă lucrare interesantă este cea prezentă de Carmen
Nichifor, prof. arte-vizuale, care realizează o incursiune istorică a
activităţii corespondenţilor de război din primul şi cel de-al doilea
război mondial, potenţând spiritul jurnalistic în condiţii de conflict
armat în relaţie cu arta. Cele două personaje emblematice reliefate
Elena Caragiani – Stoenescu, corespondent de război şi pilot de avion
pe front, Roland Dorgelès (Laurent Lecavelé) scriitor şi corespondent
de război, joacă un rol important în creionarea unui ,,jurnal de război„un roman pitoresc“, (...) în care moartea şi viaţa se înfruntă
permanent, suferinţa şi oroarea se împletesc cu gluma şi speranţa”.
Realitatea crudă a războiul este nuanţată şi în articolul asist.
univ. dr. Elena Marinică, unde este pusă în valoare ,,responsabilitatea
pe care trebuie să şi-o asume societatea contemporană faţă de
generaţiile viitoare privind interrelaţionarea dintre dreptul internaţional
al drepturilor omului şi dreptul internaţional umanitar”. Astfel, se
remarcă faptul că mass media este promotoarea unui angajament social,
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că ea ,,reuşeşte să modeleze activ, uneori oglindind realitatea cu
imparţialitate, dar alteori unilateral, influenţând astfel opinia publică”.
Prin misiunea ei se desăvârşeşte pactul global al solidarităţii şi
cooperării în spiritul păcii şi umanităţii.
În continuare, prof. univ. dr. Constantin Iordache şi drd.
Sebastian Epure se concentrează în studiul pe care ni-l supun atenţiei,
asupra participării formaţiunilor medicale în cadrul misiunilor
umanitare şi asupra istoricului aderării României la Convenţia de la
Geneva, devenit ,,fapt juridic internaţional la 30 noiembrie 1874. În
iulie 1876 a fost fondată „Societatea de Cruce Roşie a României”.
Existenţa SNCRR a favorizat ,,organizarea unor formaţiuni sanitare
care să vină pentru ajutorarea celor care-şi făceau datoria pe câmpul
de onoare” şi evidenţierea unor personalităţi naţionle de renume din
lumea medicală: ,, primul Consiliu General al Societăţii de Cruce
Roşie, din care au făcut parte: Dimitrie Ghica, preşedinte; Carol
Davila, vicepreşedinte; medicul Nicolae Kretzulescu, ctitorul Şcolii de
chirurgie de la spitalul Colţea; C.A. Rosetti, Ion Ghica, medicii militari
Androcle Fotino şi Iuliu Al. Theodor”. Dincolo de reglementărilor de la
acea vreme care priveau, organizarea şi funcţionarea SNCRR, autorii
şi-au îndreptat atenţia şi asupra activităţii reporterilor de război: Prin
intermediul reporterilor de război ai Comitetului Internaţional al
Crucii Roşii, Secţia din Iaşi a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie a
obţinut informaţii despre prizonierii români din lagărele din străinătate
şi a organizat ajutorarea acestora cu alimente, îmbrăcăminte şi
medicamente”.
Prof. univ.dr. Mihai Goia ne reţine atenţia cu o abordare
profund umană a rolului pe care jurnalistul îl are în profesia sa de a
vorbi despre oameni şi pentru oameni în situaţia în care violenţa nu mai
face deosebirea între viaţă şi moarte.
Col. (rez.) Andrei Covrig căruia îi mulţumim pentru efortul de a
ne pune în contact şi a ne furniza informaţii cu privire la tema abordată
de noi de la fraţii noştri jurnalişti şi experţi în problematica umanitară
în timp de conflict armat. Cartea pe care o supune atenţiei noastre
„Râul de sânge”, a cunoscutei jurnaliste Valentina Ursu, este o carte în
care se prezintă realitatea cruntă a conflictului transnistrean.
* * *
Privind cu îngrijorare la încercările la care este supusă
omenirea şi cu încredere asupra unui viitor pacifist, publicaţia de faţă
ne îndeamnă să valorificăm în egală măsură rolul deţinut de mass
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media în promovarea principiilor şi valorilor umanitare, prin acţiunile
curajoase şi destoinice ale corespondenţilor de război în vederea
garantării libertăţii de exprimare şi a dreptului la informaţie a
comunităţilor umane.
De altfel, precizăm necesitatea adaptării reglementărilor juridice
în materia dreptului umanitar, mai ales, în cazul jurnaliştilor de război
şi chiar adoptarea unor noi intrumente juridice care să răspundă
realităţilor contemporane, aşa cum preciza prof. univ. dr. Ionel Cloşcă:
,,la tipurile de conflicte armate specifice secolului XXI”, la revizuirea
,,normelor de protecţie umanitară a posibilelor victime”.
Desigur, protecţia oferită profesioniştilor media prin intermediul
normelor de drept internaţional umanitar se dovedeşte a fi încă
imperfectă, nepregătită să corespundă noilor situaţii cu care se
confruntă omenirea în prezent.
Cu toate acestea, trebuie să fim optimişti şi să recunoaştem
progresele realizate în dreptul internaţional umanitar privind statutul,
protecţia şi pregătirea corespondenţilor/jurnaliştilor în zone de conflict,
în primul rând datorită educaţiei şi formării lor în domeniul dreptului
internaţional umanitar, chiar prin formarea ad-hoc a ziariştilor care
merg în misiuni ce implică un risc. Să nu uităm că ei reprezintă
,,discipoli ai memoriei colective”, fiind angajaţi în slujba umanităţii,
fără de care omenirea n-ar fi capabilă să construiască o ,,cultură
media responsabilă şi responsabilizatoare”.
Irina Moroianu ZLĂTESCU
Elena Roxana VIŞAN
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CUVÂNT PREVENITOR: Misiune în preajma pericolelor
„O particularitate în Mosul (Irak) este aceea că violenţa nu are limite.
Luptătorii ISIS nu fac nicio diferenţă între populaţia civilă,
armata irakiană şi jurnalişti.
Sunt genul acela de oameni gata să moară,
care sunt deci capabili de absolut orice.”
(Lukas Menget, corespondent de război)

Celebrarea Zilei Dreptului Internaţional Umanitar din acest an
este dedicată profesiei de corespondent de război, o categorie de
persoane relativ puţin numeroasă, dar a cărei prezenţă în zonele de
conflict poate influenţa crucial decizia politico-strategică şi opinia
publică, în direcţia condamnării violenţelor şi distrugerilor care însoţesc
de regulă războiul.
Jurnalistul sau corespondentul de război, fie că este militar sau
civil, şi-a asumat nobila, dar riscantă misiune, de a prezenta războiul
prin ochii şi trăirile omului, cum nu ar reuşi să redea o filmare a unei
drone sau din satelit. Războiul văzut de sus nu poate reda sentimente!
Tehnologia oricât de avansată nu poate reda expresia feţei, în timp ce
jurnalistul aflat la faţa locului, foarte aproape de evenimente le trăieşte
în timp real şi redă acea clipă, care rezonează cu sentimentele personale
şi de compasiune, specifice fiinţei umane.
Scopul prezentului demers este acela de a evidenţia rolul pe care
mass-media îl are în promovarea, cunoaşterea şi respectarea dreptului
internaţional. De asemenea, se are în vedere sporirea vizibilităţii
eforturilor, uneori până la sacrificiul suprem, pe care jurnaliştii şi
corespondenţii de război îl fac pentru a prezenta imaginea
barbarismelor care se pot petrece în timp de conflict armat. Faptul că în
perioada 2007-2017, un număr de aproximativ 750 de corespondenţi de
război şi-au pierdut viaţa, demonstrează riscurile enorme pe care le
presupune această profesie.
Prin alegerea acestei tematici, organizatorii urmăresc, să supună
atenţiei responsabililor naţionali şi internaţionali, dar şi opiniei publice,
aspectele cu privire la reglementarea statutului reprezentanţilor massmedia într-o zonă de conflict, din perspectiva dreptului internaţional
umanitar. Cu inteligenţă, iniţiativă şi curaj, ei aleg din evoluţia unui
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conflict, imaginile cele mai reprezentative pentru a conştientiza
consecinţele nefaste ale războaielor şi a justifica necesitatea aplicării
devizei: „Caritate în mijlocul luptelor!”, sub care acţionează
instituţiile umanitare. Pentru riscurile, în mod conştient asumate,
merită respectul nostru!
Prin intermediul imaginilor fotografice, informaţiilor şi reportajelor
de la faţa locului, care arată ce înseamnă războiul, demersul jurnalistic
are ca finalitate limitarea consecinţele acestui fenomen.
Este de domeniul evidenţei faptul că fotografia are capacitatea de a
schimba mentalităţi. Corespondentul de război poate prezenta cele mai
inedite ipostaze ale fiinţei umane, prinsă în vâltoarea luptelor sau
suportând consecinţele acestuia, precum şi distrugerile cauzate
bunurilor materiale, unele din ele aflate sub protecţie internaţională.
Prin intermediul fotografiei, corespondentul de război ne transferă în
zona de conflict şi ne pune în contact, metaforic vorbind, cu victimele
de război şi să realizăm drama prin care trec!
Convenţiile umanitare adoptate la Haga şi la Geneva, la care au
aderat majoritatea statelor, conţin numeroase prevederi referitoare la
această categorie de persoane.
Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor instrumentelor juridice
internaţionale specifice domeniului umanitar, atât pe timp de pace cât şi
în caz de conflict armat, de către militari dar şi de civili, are un impact
major asupra protecţiei acestei categorii de persoane, care îşi asumă
riscul de a prezenta războiul, fiind cât mai aproape de locul în care se
confruntă părţile aflate în conflict.
După 1989, când România şi-a exprimat dorinţa de a accede în
structurile euro-atlantice, Armata noastră a fost prezentă în numeroase
zone de conflict. Fie că a acţionat sub egida NU sau a unor organisme
regionale cum ar fi NATO sau UE, operaţiunile de pace la care a
participat au probat înaltul profesionalism, umanismul, şi
responsabilitatea militarilor români.
Catalogul, ne introduce prin imaginile selectate de autor, într-un
univers special, care demonstrează contribuţia militarilor Armatei
române la restabilirea păcii în două din zonele cele mai fierbinţi ale
planetei: Irak şi Afganistan. Militar şi jurnalist, autorul evidenţiază
acele ipostaze în care forţele armate se implică pentru a aduce starea de
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normalitate în comunităţile locale din zona de responsabilitate.
Apartenenţa la componenta misiunii care se ocupă de relaţiile civilimilitari (CIMIC) este prezentă în majoritatea imaginilor alese.
Atmosfera pe care acestea o creează, arată sentimentul robust şi
reconfortant, că implicarea militarilor români la operaţiunile de
menţinere a păcii este una necesară şi eficientă.
Asociaţia Română de Drept Umanitar - Filiala Prahova adresează
graţioase mulţumiri generozităţii jurnalistului şi omului Mario Hadrian
Balint, cu care a răspuns invitaţiei noastre de a-şi împărtăşi experienţa
de viaţă trăită într-un teatru de operaţii şi acceptarea ca acest catalog să
apară în „Colecţia - Cartea ARDUPH, nr. 19”.
Preşedinte ARDUPH,
Col. (r.) prof. univ. dr. Dumitru CODIŢĂ
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ARGUMENT - AVERTISMENT
Valentin Stelian BĂDESCU ∗

Lumea contemporană se confruntă nu numai cu o derivă
existenţială - criminalitate, anxietate, angoasă - dar şi cu un conflict
major între integrarea tehnologiilor moderne, de mare complexitate,
ideologiile culturale, sociale şi precaritatea moralei, eticii, religiei şi
chiar a spiritualităţii. Trăim într-un moment în care sunt puse în
chestiune, într-un mod dramatic, tocmai valorile etic-umane implicate
la vârf în conducerea şi dezvoltarea societăţii omeneşti.
O viziune nobilă, umanistă şi etică în abordarea şi rezolvarea
problemelor de conducere şi strategie, dar şi a celor personale legate de
acestea, devine una dintre condiţiile unei evoluţii sănătoase a oricărei
comunităţi şi a omenirii în general. Căci ce contează cu adevărat este,
tocmai valoarea personală a liderului, calităţile sale individuale, ele
sunt cele care vor conduc o formaţiune statală spre performanţă, succes
şi consacrare.
Intenţia acestui demers este să împărtăşească anumite
principii şi perspective bazate pe ceea ce contează cu adevărat:
avertisment pentru situaţia creată, avertisment că spiritul umanitar
salvează omenirea, avertisment că Ziua DIU va merge mai departe!
Chiar dacă lucrarea abordează o tematică diferită, aleasă în vremuri
când ni se părea că lucrurile vor decurge în firescul lor, punctele de
vedere găsite aici au rolul de a ne trezi la realitate. O realitate care este
mai presus decât noi. Autorii doresc să sublinieze responsabilitatea pe
care o are fiecare dintre noi şi poate şi în ce măsură se acomodează
personalitatea umană sub asediul factorilor agresori.
Este sau nu omenirea şi împreună cu ea România, într-unul din
cazurile de forţă majoră, prin instituirea stării de urgenţă? Apărută
iniţial în dreptul britanic sub denumirea de Act of God (calamitate,
dezastre naturale, cutremur etc.), noţiunea a fost preluată şi în dreptul
continental, după Revoluţia franceză, sub numele mai laic de force
majeure, conţinutul său fiind extins şi la evenimente sociale imposibil
de anticipat şi de evitat, precum războaie, rebeliuni, revoluţii, etc. Forţa
∗

Col. (rez.) prof. univ. dr., Membru al Asociatiei Romane de Drept Umanitar al
Institutului de Stiinte Administrative „Paul Negulescu”, Sibiu.
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majoră a devenit o clauză contractuală obligatorie, dar de cele mai
multe ori inserată din inerţie, efectul său fiind acela de a exonera sau
măcar de a limita răspunderea contractantului ajuns în imposibilitatea
de a-şi executa propria prestaţie. În concret, în lumina evenimentelor
mondiale recente, determinate de pandemia de Covid-19, şi, mai ales,
de carantina generalizată care a pus lacătul pe multe afaceri, agenţii
economici (fie ei furnizori ori beneficiari), cât şi persoanele fizice îşi
pun întrebarea legitimă cu privire la soarta lor şi dacă acest context

epidemic va putea fi invocat drept caz de forţă majoră. Decretul privind
instituirea stării de urgentă, ordonanţele militare, precum şi întreaga
legislaţie secundară adoptată cu caracter special pe timpul pandemiei
reprezintă sau nu, în sine, o împrejurare externă voinţei părţilor,
imprevizibilă, invincibilă şi insurmontabilă, care să poată fi invocată drept
caz de forţă majoră?

Rândurile de faţă nu îşi propun să răspundă tuturor acestor
chestiuni, ci tratează chestiunea dacă starea de urgenţă şi carantina cvasi-

generalizată va putea fi interpretată şi invocată drept caz de forţă majoră, şi,
în ce măsură cetăţenii puşi în dificultate de această situaţie se vor putea
eschiva/exonera de la îndeplinirea obligaţiilor asumate faţă de partenerii
lor, fără a se expune riscului de a plăti despăgubiri. Legislaţia specială

adoptată de Guvern, de la declararea stării de urgenţă şi până în prezent,
nu s-a hazardat să asimileze starea de urgenţă cu un caz de forţă majoră.
Este totuşi, recomandabil ca legiuitorul să fie foarte prudent în această

perioadă cu termenii utilizaţi în legislaţia specială privind măsurile de
combatere a epidemiei de Covid-19, iar, mai apoi, instanţele să cântărească
bine înainte de a împărţi dreptatea.

Numai că până la împărţirea dreptăţii, noi nu suntem pregătiţi –
din punct de vedere intelectual, filosofic sau moral – pentru lumea care
va fi după epidemia de coronavirus, un test major al cetăţeniei. În
perioada următoare, fiecare dintre noi ar trebui să aleagă să aibă
încredere în datele ştiinţifice şi în experţii din domeniul sănătăţii în
pofida teoriilor conspiraţioniste nefondate şi a politicienilor care se
autoservesc. Dacă nu reuşim să alegem corect, s-ar putea să ne cedăm
libertăţile noastre cele mai preţioase, considerând că aceasta este
singura cale pentru a ne proteja sănătatea. Mai mult, într-un viitor nu
prea îndepărtat, vechile moduri de gândire, care ne-au fost de mare
folos sute sau chiar mii de ani, vor fi puse sub semnul întrebării. Vor
apărea noi dezbateri, controverse, mişcări şi ideologii. Unele dintre
convingerile noastre profunde vor fi revizuite sau vor fi abandonate cu
totul. Va trebui să ne imaginăm din nou împreună ce înseamnă să fim
liberi sau egali, ce înseamnă să avem putere sau proprietate şi chiar ce
înseamnă ca un regim să fie democratic. Cu atât mai mult cu cât la
începutul anilor 1990, intelectualii şi politicienii salutau „Sfârşitul
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Istoriei” 1, afirmând încrezători că toate marile probleme politice şi
economice din trecut fuseseră soluţionate şi că pachetul liberal
recondiţionat al democraţiei, drepturilor omului, pieţelor libere şi
serviciilor sociale de stat a rămas singura opţiune disponibilă. Acest
pachet părea să se răspândească în lumea întreagă, să depăşească
toate obstacolele, să şteargă toate graniţele naţionale şi să transforme
omenirea într-o singură comunitate globală guvernată de un „Guvern
Mondial Unit”.
Dar istoria nu s-a sfârşit, omenirea se confruntă acum cu o
criză globală. Poate cea mai mare criză a generaţiei noastre. Deciziile
pe care oamenii şi guvernele le vor lua în următoarele săptămâni vor
contura, probabil, lumea anilor următori. Ele vor contura nu doar
sistemele noastre de sănătate, ci şi economia, politica şi cultura.
Trebuie să acţionăm rapid şi decisiv. De asemenea, ar trebui să luăm
în considerare consecinţele pe termen lung ale acţiunilor noastre.
Atunci când alegem între alternative, ar trebui să ne întrebăm nu
numai cum să depăşim ameninţarea imediată, ci şi în ce fel de lume
vom locui odată ce trece furtuna. Da, furtuna va trece, omenirea va
supravieţui, majoritatea dintre noi vom fi în viaţă – dar vom trăi într-o
lume diferită în care puţini înţeleg politica. Şi mai puţini înţeleg
tehnologia informaţiei care ne va pune în faţa unei provocări majore a
timpului nostru: ce transformări vor produce inteligenţa artificială şi
biotehnologia în viaţa socială şi politică.
Multe măsuri de urgenţă pe termen scurt vor deveni o normă de
viaţă. Aceasta este natura situaţiilor de urgenţă. Ele avansează rapid
procesele istorice. Deciziile care în timp normal ar putea dura ani de
deliberare sunt adoptate în câteva ore. Tehnologiile imature şi chiar
periculoase sunt puse în funcţiune, deoarece riscurile de a nu face
nimic sunt mai mari. Ţări întregi servesc de cobai în experimente
sociale la scară largă. Ce se întâmplă când toată lumea lucrează de
acasă şi comunică doar la distanţă? Ce se întâmplă când întregi şcoli
şi universităţi funcţionează online?
În timp normal, guvernele, întreprinderile şi consiliile de
învăţământ nu ar fi niciodată de acord să efectueze astfel de
experimente. Dar nu sunt vremuri normale. 2 În această perioadă de
criză, ne confruntăm cu două alegeri deosebit de importante. Prima
Cel mai vestit dintre aceştia rămâne Francis Fukuyama, The End of History and the
Last Man, Londra, Pinguin, 1992.
2
Yuval Noah Harari, Despre coronavirus: alegerile pe care le facem acum ar putea
schimba viitorul. Articol scris pentru Financial Times, tradus integral şi preluat de pe
True Story Project.
48
1

este între supravegherea totalitară şi împuternicirea cetăţenilor. A
doua este între izolarea naţionalistă şi solidaritatea globală. Să le luăm
pe rând şi să spunem că pentru a opri epidemia, populaţii întregi
trebuie să respecte anumite reguli. Există două modalităţi principale de
realizare a acestui lucru. O metodă este ca guvernul să monitorizeze
oamenii şi să pedepsească pe cei care încalcă regulile. Astăzi, pentru
prima dată în istoria umană, tehnologia face posibilă monitorizarea
tuturor. În urmă cu cincizeci de ani, KGB-ul nu putea urmări 240 de
milioane de cetăţeni sovietici 24 de ore pe zi şi nici nu putea spera să
proceseze în mod eficient toate informaţiile adunate. KGB s-a bazat pe
agenţii şi analiştii umani şi pur şi simplu nu a putut plasa un agent
uman care să urmărească fiecare cetăţean. Acum, însă, guvernele se
pot baza pe senzori omniprezenţi şi algoritmi puternici în loc de
sperietori din carne şi oase. În lupta lor împotriva epidemiei de
coronavirus, mai multe guverne au implementat deja noile instrumente
de supraveghere. Cel mai notabil caz este China, dar şi alte state
precum Israel, Coreea de Sud, Taiwan şi Singapore, pentru a limita
epidemia de coronavirus, au folosit câteva aplicaţii de urmărire.
Acestea s-au bazat mult mai mult pe testări ample, pe raportări oneste
şi pe cooperarea voită a unui public bine informat.
Prin monitorizarea atentă de smartphones ale oamenilor,
folosirea a sute de milioane de camere foto cu recunoaştere facială şi
obligarea oamenilor să verifice şi să raporteze temperatura corpului şi
starea lor medicală, autorităţile chineze nu numai că pot identifica
rapid indivizii suspectaţi de coronavirus, ci pot urmări mişcările şi
identifica pe oricine cu care au intrat în contact. De precizat este faptul
că acest tip de tehnologie nu s-a limitat la Asia de Est. Aşa că, una
dintre problemele cu care ne confruntăm pentru a decide poziţia
noastră faţă de această supraveghere este că niciunul dintre noi nu ştie
exact cum suntem supravegheaţi şi ce ar putea însemna aceasta pentru
anii următori. Tehnologia de supraveghere se dezvoltă cu viteză, iar
ceea ce părea science-fiction acum 10 ani este deja învechit. Ca
experiment de gândire, luaţi în considerare un guvern ipotetic care
cere fiecărui cetăţean să poarte o brăţară biometrică care
monitorizează temperatura corpului şi ritmul cardiac 24 de ore pe zi.
Datele rezultate sunt protejate şi analizate prin algoritmi
guvernamentali. Algoritmii vor şti că sunteţi bolnav înainte să ştiţi dvs.
şi, de asemenea, vor avea informaţii despre unde aţi fost şi pe cine aţi
întâlnit. Lanţurile de infecţie ar putea fi scurtate drastic şi chiar oprite
cu totul. Un astfel de sistem ar putea opri, probabil, o epidemie în
câteva zile. Dezavantajul este, desigur, că acest lucru ar da legitimitate
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unui nou sistem teribil de supraveghere întrucât monitorizarea
centralizată şi pedepsele dure nu sunt singura modalitate de a face
oamenii să respecte liniile directoare benefice. Când oamenilor li se
comunică faptele ştiinţifice şi când oamenii au încredere în autorităţile
publice pentru a le spune aceste fapte, cetăţenii pot face ceea ce trebuie
chiar şi fără ca un frate mai mare să privească pe după umeri. O
populaţie motivată de sine şi bine informată este de obicei mult mai
puternică şi mai eficientă decât o populaţie ignorantă, supusă poliţiei.3
Dar pentru a atinge un astfel de nivel de conformitate şi cooperare,
este nevoie de încredere. Oamenii trebuie să aibă încredere în ştiinţă,
să aibă încredere în autorităţile publice şi să aibă încredere în massmedia. În ultimii ani, politicienii iresponsabili au subminat în mod
deliberat încrederea în ştiinţă, în autorităţile publice şi în mass-media.
Acum aceiaşi politicieni iresponsabili ar putea fi tentaţi să ia drumul
spre autoritarism, argumentând că pur şi simplu nu se poate avea
încredere în public pentru a face ceea ce trebuie.
În mod normal, încrederea care a fost erodată în ani de zile nu
poate fi reconstruită peste noapte. Dar acestea nu sunt perioade
normale. Într-un moment de criză, şi minţile se pot schimba rapid.
Puteţi avea certuri amare cu fraţii dvs. timp de ani de zile, dar când
apare o situaţie de urgenţă, descoperiţi dintr-o dată un rezervor ascuns
de încredere şi amabilitate şi vă grăbiţi să vă ajutaţi unii pe alţii. În loc
să construim un regim de supraveghere, nu este prea târziu pentru a
reconstrui încrederea oamenilor în ştiinţă, în autorităţile publice şi în
mass-media. Desigur că ar trebui să folosim şi noi tehnologii, dar
aceste tehnologii ar trebui să-i abiliteze pe cetăţeni. Suntem cu toţii în
favoarea monitorizării temperaturii corpului şi a tensiunii arteriale,
dar aceste date nu ar trebui utilizate pentru a crea un guvern
atotputernic 4.
Mergând pe raţionamentul autorului precizat, un guvern global
al putea constitui opţiunea potrivită dintre izolarea naţionalistă şi
solidaritatea globală întrucât atât epidemia în sine, cât şi criza
economică care rezultă sunt probleme globale şi ele pot fi rezolvate
eficient doar prin cooperare globală.
Argumentele sunt pertinente: pentru a învinge virusul, trebuie
să împărtăşim informaţii la nivel global. Un coronavirus în China şi un
coronavirus din SUA nu pot schimba sfaturi despre cum să infecteze
oamenii. Însă China poate învăţa SUA multe lecţii valoroase despre
3
4

Ibidem.
Ibidem.
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coronavirus şi cum să rezolvi epidemia. Ceea ce un doctor italian
descoperă la Milano dimineaţa devreme ar putea salva vieţi în Teheran
până seara. Când guvernul britanic ezită între mai multe politici,
acesta poate primi sfaturi din partea coreenilor care s-au confruntat
deja cu o dilemă similară în urmă cu o lună. Dar pentru ca acest lucru
să se întâmple, avem nevoie de un spirit de cooperare şi încredere
globală. Ţările ar trebui să fie dispuse să împărtăşească informaţii în
mod deschis şi să solicite cu modestie sfaturi şi ar trebui să poată avea
încredere în date şi în perspectivele pe care le primesc.
De asemenea, avem nevoie de un efort global pentru
producerea şi distribuirea echipamentului medical, în special kiturile
de testare şi maşinile respiratorii. În loc ca fiecare ţară să încerce să
acopere orice echipament pe care îl poate obţine, un efort global
coordonat ar putea accelera foarte mult producţia pentru a asigura că
echipamentele de salvare a vieţii sunt distribuite mai echitabil. La fel
cum ţările naţionalizează industriile-cheie în timpul unui război,
războiul uman împotriva coronavirusului poate solicita să
„umanizăm” liniile de producţie cruciale. O ţară bogată cu puţine
cazuri de coronavirus ar trebui să fie dispusă să trimită echipamente
preţioase într-o ţară mai săracă, cu multe cazuri, având încredere că
dacă şi când va avea nevoie ulterior de ajutor, alte ţări vor veni în
ajutorul său. Totodată, ar putea fi luat în considerare un efort global
similar pentru punerea în comun a personalului medical. Ţările care
sunt afectate în prezent ar putea trimite personal medical în regiunile
cele mai afectate ale lumii, atât pentru a-i ajuta în momentul necesar,
cât şi pentru a câştiga experienţă valoroasă. Dacă mai târziu epidemia
se mută în alte zone, ajutorul ar putea începe să curgă în direcţia
opusă. Cooperarea globală este vitală şi pe plan economic. Având în
vedere natura globală a economiei şi a lanţurilor de aprovizionare,
dacă fiecare guvern îşi face propriul lucru, fără a ţine cont de ceilalţi,
rezultatul va fi un haos şi o criză de profunzime. Şi conchide, Yuval
Noah Harari, „avem nevoie de un plan global de acţiune şi avem
nevoie de el rapid.”
Din păcate, în situaţia actuală nu prea se fac niciunul dintre
aceste lucruri. O paralizie colectivă a prins comunitatea
internaţională. Se pare că nu există adulţi în cameră. Ne-am fi aşteptat
să vedem deja cu săptămâni în urmă o reuniune de urgenţă a liderilor
mondiali pentru a veni cu un plan comun de acţiune. Liderii G7 au
reuşit să organizeze o videoconferinţă abia în zilele din urmă din care
nu a rezultat niciun astfel de plan. În crizele globale anterioare – cum
ar fi criza financiară din 2008 şi epidemia de Ebola din 2014 – SUA şi51

au asumat rolul de lider global. Dar actuala administraţie americană a
abdicat de la meseria de lider. A lăsat foarte clar să se înţeleagă că îi
pasă de măreţia Americii mult mai mult decât de viitorul umanităţii.
Această administraţie a abandonat chiar şi pe cei mai apropiaţi aliaţi
ai săi. Când a interzis toate călătoriile din UE, nu s-a deranjat să ofere
UE nici măcar o notificare în avans – să nu mai vorbim de consultări
cu UE despre această măsură drastică. Mai mult, SUA a scandalizat
Germania prin faptul că a oferit 1 miliard de dolari unei companii
farmaceutice germane pentru a cumpăra drepturi de monopol la un
nou vaccin Covid-19. Chiar dacă în cele din urmă administraţia
actuală îşi schimbă abordarea şi vine cu un plan global de acţiune,
puţini ar urma un lider care nu îşi asumă niciodată responsabilitatea,
care nu admite niciodată greşeli şi care ia în mod obişnuit toate
laudele, lăsând în acelaşi timp vina altora. Dacă golul lăsat de SUA nu
este completat de alte ţări, nu numai că va fi mult mai greu să oprim
actuala epidemie, dar moştenirea ei va continua să otrăvească relaţiile
internaţionale în anii următori. Repetăm, aceasta este opinia unui
globalist convins, Y. N. Harari ale căror „21 de lecţii pentru secolul
XXI” fac lumină în privinţa unora dintre cele mai presante chestiuni de
pe agenda globală actuală. Cum facem faţă epidemiei de ştiri false? Mai
sunt relevante naţiunile şi religiile? Ce ar trebui să ne învăţăm copiii?
De ce trece democraţia liberală printr-o criză? Este iminent un nou
război mondial? Ce înseamnă ascensiunea lui Donald Trump? Ce
civilizaţie domină lumea – Occidentul, China, islamul? Europa ar trebui
să-şi deschidă porţile imigranţilor? Poate naţionalismul să rezolve
problemele legate de inegalitate şi de schimbare climatică? Ce ar trebui
să facem în privinţa terorismului? În opinia sa, umanitatea trebuie să
facă o alegere. Vom merge pe calea dezbinării sau vom adopta calea
solidarităţii globale? Dacă alegem dezbinarea, aceasta nu va prelungi
doar criza, ci va duce probabil la catastrofe şi mai grave în viitor.
Dacă alegem solidaritatea globală, aceasta va fi o victorie nu numai
împotriva coronavirusului, ci şi împotriva tuturor epidemiilor şi
crizelor viitoare care ar putea asalta omenirea în secolul XXI.
Numai că noi, care până acum eram cetăţeni europeni 5,
constatăm, cu surprindere faptul că, prin închiderea graniţelor statelor
Uniunii Europene, am redevenit numai cetăţeni români, germani,
Drepturile individuale ale cetăţenilor şi cetăţenia europeană sunt consacrate în Carta
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene (TFUE) şi la articolul 9 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE).
Aceste drepturi sunt un factor esenţial în procesul de formare a identităţii europene.
Un stat membru poate fi sancţionat dacă încalcă grav valorile de bază ale Uniunii.
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italieni, spanioli. Iar, parte dintre noi care nu au dorit acest lucru şi,
mai ales, pentru cei care manifestam scepticism în privinţa viitorului
unional al Europei cred că a sosit momentul să facem recurs la trecutul
nostru, la acei mari români care ne spuneau, „Trebuie să iubeşti
România cu frenezie, s-o iubeşti şi să crezi în ea, împotriva tuturor
evidenţelor” 6 şi adăugăm, din perspectivă istorică faptul că ROexit – ar
putea fi o necesitate la criza de acum, nicidecum o nebunie! Şi avem în
vedere, aici, nu numai pandemia coronavirusului ci şi dezastrul abătut
asupra României în aceşti 30 de ani! Suntem vinovaţi de distrugerea
economiei naţionale, de falimentarea industriei, agriculturii, cercetării,
învăţământului, sănătăţii, securităţii naţionale, culturii, sportului, a
tuturor domeniilor vieţii sociale. Nu aduc aceste acuzaţii pentru a
câştiga simpatia voastră şi chiar dacă o câştig, la ce îmi foloseşte, nu
doresc nici să candidez şi nici să acced în funcţii publice, ci o fac
pentru că această este realitatea, o fac cu convingerea că doar aşa ne
putem spăla cât de cât conştiinţă pentru răul pe care l-am făcut
cetăţenilor acestei ţări! Poate vă puneţi întrebarea de ce mă fac şi eu
vinovat? Este adevărat, nu am condus guverne, nici nu am făcut parte
din ele, n-am condus parlamente şi nu am fost niciodată membru al lor,
am fost doar un militar de carieră convertit de la meseria armelor la cea
a legilor, avocatura şi cariera didactică universitară într-o zonă relativ
restrânsă a tablei de şah imense pe care le reprezintă acestea. Sunt
vinovat pentru lipsă mea de înţelegere şi de orientare în acea perioadă,
pentru faptul că m-am transformat într-un susţinător fervent al intrării
României în UE şi în NATO, pentru că am sărbătorit în Piaţa
Universităţii, alături de multe mii de români aderarea noastră la
structurile euroatlantice, atunci când mi-am dat seama că este păgubos
pentru ţara noastră, pentru poporul român. Am considerat că
argumentele prezentate de decidenţii politici drept scuză în spatele
căreia m-am aşezat şi am stat comod.
Când mi-am dat seamă de dimensiunea găunoasă a accederii
într-o uniune în care noi am mai trăit? Atunci când am văzut că
partenerii noştri din UE au transformat-o într-un troc, adică, mai pe
înţelesul tuturor: „voi ne daţi nouă totul, iar noi, în schimb, nu va dăm
nimic”. Şi aşa au şi făcut! Ne-au luat totul, iar ce nu le-a trebuit, ne-au
obligat să distrugem, ca să nu le facă concurenţă. Ne-au luat fabricile,
uzinele, băncile, terenurile cele mai productive, pădurile, aurul şi multe
altele mai preţiose ca el, gazele naturale, energia electrică, apele,
6

Mircea Eliade, Profetism românesc, în articolul România în eternitate, Editura Roza
Vânturilor, Buc., 1990.
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oxigenul, hotelurile, staţiunile turistice, tradiţiile şi le-au adus pe ale lor,
ne-au luat produsele naturale şi de calitate şi ne-au trimis rebuturile pe
care nu le consumă, fiind periculoase pentru sănătate. Ne-au dat în
schimb doar promisiuni: că ne vor sprijini să ajungem la nivelul lor, că
vom beneficia de ajutor în situaţii de criză, că ne vor apăra de
agresiunea agenţilor economici puternici din afară UE, că Uniunea şi
unitatea care o caracterizează vor fi folositoare tuturor. Şi v-aţi convins
cât de folositoare au fost şi sunt.
Sub stindardul acestei unităţi au intrat cu bocancii în viaţă
noastră, ne-au tâlhărit de toate bunurile de preţ pe care le-am avut, neau organizat viaţă aşa cum au vrut, ne-au arestat, ne-au defăimat, ne-au
umilit, ne-au ştirbit demnitatea şi, nu în ultimul rând, ne-au pus să
intrăm în conflict cu parteneri cu care aveam relaţii bune pe toate
palierele. Doar asta am primit în urmă trocului cu ei. Vă rog să-mi
spuneţi doar o singură acţiune semnificativă desfăşurată de către cei de
la Bruxelles în folosul României. Nu o să găsiţi vreuna. Dar o să găsiţi
destule desfăşurate în detrimentul nostru. Vă ofer numai un exemplu,
băncile din România, în cvasitotalitatea lor, cu capital străin, scot din
ţară 50 de miliarde de euro anual, profit. Or, nu fac acest lucru cu
sacoşa de plastic ci în cârdăşie cu Banca Naţională a României! Şi
atunci, îmi pun fireasca întrebare: mai este bine să rămânem în această
structură sau nu? Îi lăsăm în continuare să ne prăduiască şi să ne
umilească sau le spunem să plece acasă. Vreţi să îi purtăm în continuare
pe umerii noştri, să le înghiţim toate jignirile pe care ni le aduc sau le
spunem că rămânem europeni, dar fără Bruxelles? Va las pe
Dumneavoastră să analizaţi şi să decideţi, indiferent de ceea ce am scris
eu. Ceea ce gândesc şi simt eu este mai puţin important. Important este
ceea ce gândiţi şi simţiţi voi! Dumnezeu să ne ferească de prieteni, că
de duşmani ne apărăm singuri!
Probabil că vă întrebaţi de ce vin acum cu aceste acuzaţii? Am
să vă răspund cu toată sinceritatea. Acum s-a produs picătura care a
umplut paharul. Când am văzut cum se zbat singure, cu dezastrul abătut
asupra lor, ţări cu o poziţie mult mai puternică în structurile
euroatlantice, în speţă Italia şi Spania, iar strigătul lor disperat după
ajutor i-a lăsat pe cei de la Bruxelles indiferenţi, ba, mai mult, UE a
anunţat că aloca Franţei şi Germaniei câte 300 de miliarde de Euro, iar
Italiei şi Spaniei, nimic. Cum suntem parteneri egali, când ei primesc
sute de miliarde de euro, iar noi doar firimituri. Ne-au dat un miliard,
dar nici pe acesta întreg şi cu condiţii. Ce este mai grav, însă, este
faptul că au început să decidă în locul nostru! Vă întrebaţi de ce nu
avem pături suficienţe în spitale pentru cei bolnavi? Ce au făcut toate
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guvernele care s-au succedat la cârmă ţării până acum în această
direcţie? Oricum nu le-a interesat, dar şi dacă vroiau să facă ceva nu
aveau voie. Ne-a interzis UE să mai construim spitale de stat. Da, au
dat o Directiva prin care ne-au interzis, aşa cum au făcut-o şi în alte
multe domenii, aşa cum ne-au plafonat producţia la multe bunuri,
inclusiv a celor de consum. Ne-au osândit la moarte, ne-au interzis
dreptul de a beneficia de tratamentul medical cuvenit, tratament care pe
mulţi dintre cei care s-au prăpădit, i-ar fi salvat. Ai vârsta peste 65 de
ani? E clar! Eşti infractor. Ca urmare, eşti condamnat cu arest la
domiciliu fără drept de apel. De fapt, fără nici un drept, toate drepturile
au fost suspendate. Poliţia şi armata patrulează pe străzi pentru a-i
identifica şi prinde pe eventualii evadaţi, adică pensionarii care
îndrăznesc să iasă din case. Măsura incredibilă pentru civilizaţia umană
din toată istoria ei, nu şi-a putut-o imagina nici măcar Franz Kafka în
„Procesul”, nici Albert Camus în „Ciuma”, nici Jorge Saramago în
„Eseu despre orbire”, autori consideraţi până acum drept creatori de
fantasmagorii exagerate, dar care, iată, devin de astăzi reprezentanţi ai
realismului grotesc din secolul al XXI-lea. 7 Încercările de justificare
sunt pe cât de penibile pe atât de cinice. Să-i protejeze, chipurile, pe
aceşti bătrâni de contaminare şi de îmbolnăvire cu Coronavirus, deşi
toate datele de până acum, toate statisticile medicale şi sociale, arată
clar că virusul respectiv atacă fără preferinţă de vârstă, infectaţi şi
decedaţi înregistrându-se de la copii până la pensionari. Atunci?
Atunci, s-a ajuns la punctul în care ideile răspândite prin
propaganda oficială şi media din ultimii ani urmează să fie
materializate. Vă aduceţi aminte de declaraţia fostei directoare a F.M.I.
(2011-2019) şi actuala preşedintă a Băcii Centrale Europene făcută în
octombrie 2018: „Old people live too long and this is a risk for the
global economy. We must do something, urgently.” (trad. - „Oamenii
bătrâni trăiesc prea mult ceea ce este un risc pentru economia globală.
Trebuie să facem ceva urgent.”)? Vă mai aduceţi aminte de fostul
nostru preşedinte Traian Băsescu, cel care îi numea pe pensionari
„asistaţi sociali”? De tevaturile interminabile cu modificarea vârstei de
pensionare, cu recalcularea pensiilor, cu zvonurile că nu mai sunt bani
de pensii, că tot sistemul de pensii se apropie de colaps şi că va afecta
întreg bugetul ţării, că statul este nevoit să facă mereu împrumuturi
externe pentru a plăti pensiile atâtor bătrâni? Dar de televiziunile care
prezentau aşa-zise ştiri şi imagini căutate cu pensionari care umblă
brambura prin oraş şi prin mijloacele de transport, împiedicând
Ovidiu M. Curea, Vârsta ca infracţiune, https://www.art-emis.ro/jurnalistica/varstaca-infractiune?
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deplasarea tinerilor care muncesc şi care îi mai şi întreţin pe aceştia din
munca lor prin impozitele plătite? Aţi observat cum au început să fie
trataţi pensionarii în societate, în magazine, la medic, în farmacii? Cu
nerăbdare, cu exasperare, cu enervare, grăbindu-i să îşi bage mai repede
produsele achiziţionate în sacoşele acelea care le tremură în mână sau
să numere odată banii pe care să-i lase la casă, bani rupţi cu zgârcenie
din pensiile lor mici, chibzuite cu atenţie şi aşteptate cu speranţă o lună
întreagă? Ce mai aud? Că în Italia, unii medici propun ca în campania
pentru combaterea coronavirus, persoanelor de peste 60 de ani să nu li
se mai acorde asistenţă medicală, pentru a avea timp să se ocupe de cei
mai tineri.
Şi mai este ceva de spus, în legătură cu noi, generaţia irosită!
„Membrii Academiei sunt, în cea mai mare parte, persoane în vârstă,
fapt pentru care anumiţi oameni – conform unor clişee perpetuate şi
augmentate în aceste zile – îi privesc (mai ales acum, în vremuri de
cumpănă) cu oarecare suspiciune, fără să înţeleagă că seniorii nu
răspândesc virusul mai mult decât alţii, ci doar mor mai mult, mai
repede şi mai des decât alţii, din cauza fragilităţii vieţii lor aproape
trecute. Prezenţa părinţilor şi bunicilor în comunitate nu poate să ofere
decât siguranţă, experienţă de viaţă şi soluţii pentru astfel de nenorociri,
prin care seniorii au trecut şi au ieşit cu bine la liman. Dacă ştiinţa,
înţelepciunea şi cumpătarea bătrânilor se unesc cu entuziasmul şi forţa
tinerilor şi maturilor, atunci toate provocările pot fi rezolvate întru
binele omenirii şi al poporului român” 8.
Poate, de aceea, oamenii în criză întotdeauna şi-au căutat un
vinovat pe care să-l încrimineze de toate relele. Noi în ’89 i-am găsit pe
terorişti, mai apoi americanii l-au găsit pe Saddam care era gata să
distrugă toată omenirea cu armele sale nucleare, dovedite inexistente,
apoi pe islamiştii lui Ben Laden care au dărâmat Turnurile Gemene,
nemţii i-au găsit pe evrei, iar dacă ne ducem şi mai în urmă în istorie, la
vremurile biblice, dăm şi de emblematicul „ţapul ispăşitor”, când
Marele Preot punea toate păcatele oamenilor pe un ţap şi îl alunga,
săracul, să moară în deşert. Acum e vremea bătrânilor să fie ţapi
ispăşitori. După ce economia mondială a ajuns în pragul falimentului
datorită lăcomiei fără măsură a unora şi a imbecilităţii altora, bătrânii
trebuie arestaţi şi împuţinaţi spre binele omenirii. Vă daţi seama de
Mesajul transmis de Domnul Profesor univ. dr. Ioan-Aurel Pop, preşedintele
Academiei Române, la marcarea a 154 de ani de la naştere (1/12 aprilie 1866) a
„forului suprem de consacrare a valorilor intelectuale şi de cercetare din ţara noastră”
în care se regăseşte şi o emoţionantă şi pilduitoare judecată/povaţă relativ la partea
mai vârstnică, matură, a unei naţiuni.
8

56

şocul psihologic asupra acestei categorii de vârstă, când oamenii
respectivi văd cu cât cinism li se doreşte şi se urmăreşte dispariţia lor?
Dar şocul educaţional asupra celorlalte categorii, care şi ele, la rândul
lor vor ajunge la vârste înaintate? În alte vremuri, nu cu mut timp în
urmă, în şcoli se învăţa respectul faţă de cei vârstnici. Acum ce se va
învăţa? Că după 65 de ani, gata, devii o povară pentru societate, povară
de care trebuie scăpat cât mai repede. E incredibil şi de neconceput,
dar, iată cât de real este acum, în anul 2020. Îmi aduc aminte din anii
copilăriei ce vise îşi făcea omenirea despre anul 2000, despre civilizaţia
extraordinară care se va fi instaurat pe planeta la acea dată. Au trecut
deja 20 de ani peste visatul an 2000 şi, iată „civilizaţia”! O molimă
răspândită în mod ciudat pe tot globul, din Asia până în Americi, din
Europa până în Africa, o molimă care nu poate fi stăpânită, care atacă
pe oricine şi o categorie de oameni în vârstă sacrificată pe altarul
umanităţii, în numele grijii faţă de ea. Cred, totuşi, ca vor exista si
efecte financiare pozitive ale crizei coronavirusului. Astfel, sunt
convins, la Hollywood, sunt deja în pregătire scenarii pentru diverse
seriale multi-etnice care să arate cum a fost învins Covid 19. Pe plan
internaţional, aş semnala şi eforturile ONU, spre exemplu Raportul
secretarului general ONU - Antonio Guterres - intitulat „Shared
Responsability, Global Solidarity; Responding to the socio-economic
impacts of Covid-19". Raportul a fost publicat pe 31 martie 2020 şi
subliniază situaţia actuală extrem de dificilă. Între altele, pierderea a 5 25 milioane de joburi, pierderea a până la 3,4 trilioane dolari în venituri
salariale, 1,5 miliarde elevi şi studenţi dar şi 60 de milioane de
profesori care nu mai participă la cursuri. Astfel, s-a intrat într-o
perioada de recesiune, cel puţin la fel de dificilă precum cea din
2008/2009. Raportul subliniază nevoia, la nivel global, a leadershipului, a solidarităţii, a transparenţei, a încrederii şi a cooperării. Este
nevoie, de aceea, sa fie evitate tentaţiile măsurilor protecţioniste, iar
măsurile de restricţionare a circulaţiei trans-frontieră să nu fie
menţinute prea mult timp. Sunt importante mobilizarea regională dar şi
solidaritatea naţională. Nu insist pe detalii. Vorbe frumoase! Cine
doreşte, le poate citi în textul Raportului. Desigur, în concret, în fiecare
ţară, lucrurile se văd diferit. Chiar dacă terminologia politică utilizată
este asemănătoare. Cât despre ONU, totul este o minciună! La toate
întrunirile liderilor nu se discută, în aşteptarea dineului festiv, decât
despre creşterea consumului. Apropo de consum, întreţinerea sediului
ONU de la Geneva costă anual 2,5 miliarde de euro. Ştia ceva şi
Nicolae Titulescu, în vremea sa, când păstorea defuncta Ligă a
Naţiunilor!
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Orice tabără veţi susţine, se pare că trăim într-adevăr într-o
epocă înspăimântătoare a post-adevărului, în care nu numai unele
incidente militare, ci şi, istorii şi naţiuni întregi ar putea fi contrafăcute.
Dar dacă aceasta este epoca post adevărului, care a fost, mai exact,
epoca de glorie a adevărului? Anii 1980? Anii 1950? Anii 1930? Şi ce
anume a declanşat tranziţia către epoca post-adevărului – internetul?
Reţelele sociale? Ascensiunea lui Putin şi a lui Trump? O privire
fugitivă în istorie ne dezvăluie că propaganda şi dezinformarea nu
reprezintă o noutate; până şi obiceiul de a nega existenţa unor naţiuni
întregi şi de a crea ţări false are o istorie îndelungată. În România, cei
mai mulţi români cred în Dumnezeu. Nu este vorba despre „dreapta
creştină” sau „presiuni politice”, este o realitate faptul că această
naţiune a fost fondată de bărbaţi creştini şi femei cu principii creştine.
Este, cu siguranţă, adecvat de a afişa această realitate pe pereţii şcolilor
noastre că bisericile ni le-aţi închis, comuniştii erau mai răi, le
demolau! Dumnezeu vă deranjează? Dacă DA, vă sugerez să luaţi în
considerare o altă parte a lumii pentru a trăi acolo, pentru că Dumnezeu
este parte a culturii noastre. Alogenilor, acceptăm convingerile voastre,
fără întrebări! Tot ce vă cerem este să respectaţi convingerile noastre,
să trăiţi în pace şi în armonie cu noi! Aceasta este ţara noastră,
pământul nostru şi stilul nostru de viaţă, de care vă oferim posibilitatea
de a vă bucura. Dar, din momentul în care începeţi să vă plângeţi, să
gemeţi şi să bombăniţi despre steagul nostru, angajamentul nostru,
convingerile noastre creştine, sau stilul nostru de viaţă, vă încurajez să
profitaţi de o altă mare libertate românească: „dreptul de a pleca”. Dacă
nu sunteţi fericiţi aici, ei bine, plecaţi! Noi nu v-am forţat să veniţi! Aţi
venit de bună voie, atunci acceptaţi ţara care v-a acceptat aşa cum
sunteţi! Pentru voi, poate şi pentru noi este nevoie de un nou nivel de
conştiinţă spirituală a lumii. Cercetările efectuate în esenţa conştiinţei
demonstrează că nu există nicio sciziune între ştiinţă şi spiritualitate.
Tot ceea ce există apare dintr-o sursă unică şi infinită. Creaţia în
totalitate a ei fiind evoluţie şi nu cauzalitate. Pentru spiritul modern,
ştiinţa este obiectivă, în timp ce experienţele non-fizice sau de natură
mentală sunt supuse îndoielii şi polemicilor. Mecanica cuantică a
depăşit paradigma newtoniană asupra realităţii; universul e definit ca un
întreg, ca o totalitate interactivă a câmpurilor de energie infinită, care
aşteaptă influenţa intenţiei şi a formei.
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ROLUL MASS-MEDIA PENTRU PROMOVAREA
INTERESELOR DE SECURITATE ALE ROMÂNIEI
Constantin IORDACHE ∗
Claudia NACU ∗*
Abstract
The engagement of states in the international security
policy presupposes a strategic communication that would contribute
to the affirmation of national interests, but also to the evolution of
international relations. Good governance by decision-makers is
needed and this can be done through the media.
Keywords: strategic communication, policies for
communication, good governance mass media, military
responsibility.

1.Introducere
Securitatea naţională, ca filozofie şi acţiune socială, s-a afirmat
în evoluţia istorică a societăţii de la naţiune la statul naţional, în
condiţiile în care geneza identităţilor social-statale a configurat,
constructiv, o asemenea oportunitate. Din această perspectivă, sunt
evidenţiate cele mai semnificative abordări ideologice cu privire la:
fenomenul social al securităţii naţionale; starea de dependenţă a
securităţii unei naţiuni de discernământul social al membrilor
comunităţii naţionale; capacitatea naţiunii de a reveni, după afectarea sa
specifică sau generală, la starea de securitate optimă propriei dezvoltări;
necesitatea istorică a conceptului de securitate naţională şi modul de
manifestare a acesteia în politica internaţională.
Buna guvernare reprezintă un deziderat al autorităţii politice şi
implică în acelaşi timp instituţiile publice. Aplicarea principiului
transparenţei în cadrul bunei guvernări înseamnă faptul că ,,deciziile
sunt luate şi punerea lor în aplicare efectuată într-o manieră care
urmează anumite reguli şi reglementări. De asemenea, înseamnă faptul
că informaţiile sunt publice şi direct accesibile de către cei care vor fi
afectaţi de respectivele decizii şi punerea lor în aplicare. Înseamnă, de
asemenea, faptul că sunt oferite destule informaţii şi că acestea sunt

∗

Prof. univ. dr. Universitatea Spiru Haret, Bucureşti.
Drd. Universitatea Naţională de Apărare, Carol I, Bucureşti.
61

∗∗

oferite într-o manieră uşor de înţeles şi în mass-media” 9. Cerinţa bunei
guvernări necesită adoptarea în consecinţă a principiului transparenţei,
lucru materializat prin dezvoltarea unei culturi a comunicării şi
cuprinderea activităţilor de informare şi relaţii publice.
Implementarea şi respectarea principiului transparenţei
presupune menţinerea unor canale de comunicare deschise cu societatea
civilă (cu referire la mecanismul birourilor de relaţii publice, forumurile
şi paginile create pe internet etc.), organizarea de conferinţe de presă
ori de câte ori acest lucru se impune, emiterea de comunicate de presă
şi stabilirea unor relaţii de parteneriat la nivelul comunităţilor locale
(exemplu, prin elaborarea unor planuri de acţiune în comun pe linia
urgenţelor civile, informarea şi antrenarea în comun după aceste
planuri), organizarea unor activităţi comune cu societatea civilă
(schimburi de experienţă, activităţi în mediul academic etc.) şi, în
general, menţinerea unei atitudini deschise de dialog şi comunicare cu
populaţia, reflexie a bunei guvernări şi acordării dreptului la informare.
Într-o altă perspectivă, dreptul comunicării şi informării în buna
guvernare reprezintă în mod direct acţiunea instituţională pentru
garantarea drepturilor omului şi din acest punct de vedere, societăţile
liberal-democratice interzic cenzura, încurajează libera exprimare şi
libertatea de opinie.
2.Politici ale comunicării strategice la nivel naţional
În perspectiva promovării intereselor şi obiectivelor naţionale
comunicarea strategică se realizează implicit în cadrul extins al politicii
naţionale de securitate şi apărare, respectiv a iniţiativelor interne şi
externe care se operaţionalizează şi se desfăşoară în această direcţie de
către statul român.
Prin participarea şi angajarea activă în problematica de
securitate regională şi globală putem spune că România îşi
consolidează imaginea şi poziţia în planul relaţiilor internaţionale.
Complementar acţiunilor, efortul diplomatic este orientat asupra
diferiţilor actori care pot contribui la afirmarea intereselor naţionale,
actori care devin audienţe ţintă ale politicii externe şi, implicit, a
acţiunilor de influenţare. În plan naţional, informarea publică este un
element important al comunicării strategice şi se dezvoltă prin instituţii
de profil aflate în organigrama diferitelor instituţii/ministere.
A se vedea principiul transparenţei în buna guvernare descris de Comisia ONU pe
Probleme
Economice
şi
Sociale,
pe
http://www.unescap.org/pdd/prs/
ProjectActivities/Ongoing/
gg/governance.asp.
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Nivelul politic al conducerii apărării, reprezentat de Parlament,
Preşedinte, Guvernul şi Consiliul Naţional de Apărare a Ţării (CSAT),
prin departamentele de comunicare şi relaţii publice, prin declaraţii şi
comunicate de presă informează publicul intern în legătură cu
preocupările şi iniţiativele naţionale majore în domeniul securităţii şi
apărării, iar la nivel politico-militar al conducerii apărării, reprezentat
de Ministerul Apărării Naţionale (MApN), subiectele de interes public
pe această problematica fiind dezvoltate prin Direcţia de Informare şi
Relaţii Publice (DIPR) şi Trustul de Presă al Armatei, pe care îl are în
coordonare şi care adresează, informează audienţele interne, dar şi pe
cele externe, inclusiv legat de angajamentul politic şi participarea
României la misiunile internaţionale şi prezenţa militarilor români în
diferite teatre de operaţii.
Prin activităţi specifice desfăşurate în spaţiul mediatic, prin
produse multimedia, ştiri şi informaţii de presă, declaraţii şi comunicate
oficiale, reviste de specialitate, organizarea de evenimente mass-media,
organizarea de briefing-uri şi conferinţe de presă ale ministrului
apărării naţionale sau secretarilor de stat cu jurnalişti acreditaţi la
MApN, prin organizarea şi desfăşurarea de grupuri mobile de informare
publică, în ţară şi în teatrele de operaţii, DIPR asigură un management
strategic pe linia activităţilor de informare şi relaţii publice, constituind
un mijloc managerial eficace pentru promovarea profilului de imagine
al României în plan naţional şi internaţional, în cadrul NATO şi al
Uniunii Europene.
Ca un element al comunicării strategice, diplomaţia apărării şi
diplomaţia militară participă şi facilitează procesul de colaborare şi
cooperare militară urmărind ,,întreţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de
prietenie şi de colaborare cu armatele statelor aliate, partenere şi
prietene realizarea dialogului, parteneriatului şi cooperării cu unele
organizaţii militare şi de securitate internaţională” promovând în acelaşi
timp imaginea României. ,,Diplomaţia apărării se exercită instituţional
prin intermediul ataşaţilor apărării, militari, aero şi navali, însă
componente al diplomaţiei militare se pot derula şi prin intermediul
reprezentanţilor armatei în diferite organizaţii, alianţe, coaliţii, exerciţii
comune sau alte activităţi” 10, prin ofiţerii de stat major care ocupă
posturi în cadrul comandamentelor permanente ale NATO sau UE sau
în cele nepermanente, constituite în diferite teatre de operaţii.
Pentru a conduce acest gen de operaţii, ,,în funcţie de situaţie, în
Armata României, pe timp de pace, în situaţii de criză şi la război, se
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constituie, la ordin, structuri InfoOps nepermanente” 11 în cadrul
Centrului Naţional Militar de Comandă, la nivelul Centrului de
conducere strategică şi a Centrului de conducere operaţională (CCO),
structuri care vor fi încadrate cu personal din cadrul Secţiei Operaţii de
Sprijin/SMG şi a CCO. În aceste condiţii şi faţă de faptul că operaţiile
informaţionale reprezentă în esenţă ,,un proces continuu de coordonare
a tuturor activităţilor diplomatice, politice şi militare în scopul atingerii
anumitor obiective” şi necesită a se ,,desfăşura atât pe timp de pace, cât
şi în situaţii de criză sau la război, la toate nivelurile de comandă” 12,
apreciem ca necesar înfiinţarea unor structuri permanente care să facă
posibilă pregătirea militarilor în această specialitate, în timp de pace,
lucru fără de care această abordare şi formarea unor structuri InfoOps,
ad-hoc, în situaţii de criză, o considerăm ineficientă şi generatoare de
riscuri.
La nivelul militar al conducerii apărării, operaţiile psihologice,
un alt element al comunicării strategice, pot fi planificate şi desfăşurate
de către Centrul de Operaţii Psihologice, structură din subordinea
Direcţiei Operaţii, din cadrul SMG, în cooperare sau în sprijinul altor
structuri militare sau civile. În acest sens, ,,instituţiile statului cu care
structurile de operaţii psihologice pot avea relaţii de coordonare şi
cooperare în scopul susţinerii intereselor politico-diplomatice ale
statului român, al evaluării mediului psihologic caracteristic inamicului
potenţial, precum şi al cunoaşterii particularităţilor psihosociale ale
grupurilor ţintă într-o situaţie de criză sunt: Ministerul Afacerilor
Externe, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul Român de
Informaţii, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Justiţiei,
Consiliul Naţional al Audiovizualului, Comisia naţională de Statistică,
Structura Naţională de Informaţii Publice” 13. Întrucât ,,misiunile şi
obiectivele operaţiilor psihologice sunt stabilite pentru a sprijini
îndeplinirea obiectivelor naţionale”, ,,la nivel strategic, operaţiile
psihologice sunt coordonate cu toate structurile naţionale cu atribuţii în
domeniul promovării şi protejării intereselor naţionale”, iar ,,decizia
privind întrebuinţarea forţelor şi mijloacelor de operaţii psihologice atât
la război, cât şi pentru gestionarea unor situaţii de criză, revine
instituţiilor abilitate ale statului, cu responsabilităţi în asigurarea
securităţii militare a României” 14.
11
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REFLECTAREA MEDIATICĂ A ACTIVITĂŢILOR
DE DREPT INTERNAŢIONAL UMANITAR
Filofteia REPEZ∗
Maria-Magdalena POPESCU ∗*
Abstract
International Humanitarian Law, also known as the law of war
or the armed conflict law, is an important cornerstone in
international law which regulates human behaviour during armed
conflicts and it is valid for all those involved in the above mentioned
encounters. Moreover, mass media has an important role in reflecting
the international humanitarian law activities, becoming a credible
witness with a long tradition in its display, even though the
journalists’ and the media professionals’actvities have changed
gradually, with technological progress and the type of existent armed
conflict.
Starting from these, the current paper will develop on some
elements related to international humanitarian law and its
relationship with the media to then showcase situations in which
various aspects of armed conflict human international law are
reflected in the media.
Keywords : mass media, conflict, international humanitarian law,
journalists, media professionals

„Journalists will say that war is too important to be left to
generals.
Reporting of war is too important to be left to reporters.
Soldiers need to get involved in this.” 15
Maj. Gen. Patrik Brady - 1990
former Public Relations Chief of US Army
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1.
Consideraţii generale privind dreptul internaţional
umanitar
Denumit şi dreptul internaţional al conflictelor armate sau
dreptul războiului, dreptul internaţional umanitar este definit ca fiind
„un ansamblu de norme de drept internaţional, de sorginte cutumiară
sau convenţională, destinate a reglementa în mod special problemele
survenite în situaţiile de conflict armat internaţional public” 16.
Apariţia dreptului internaţional umanitar a fost determinată de
interacţiunea dialectică dintre două mari forţe antagonice - „necesitatea
militară şi legile umanităţii” 17, şi are ca scop atenuarea efectelor
conflictelor armate, prin protejarea celor care nu iau parte la conflicte
sau care nu mai iau parte la acestea şi prin reglementarea mijloacelor şi
metodelor de luptă. Statele sunt obligate să respecte normele dreptului
internaţional umanitar care devin obligatorii în temeiul tratatului sau
care fac parte din dreptul internaţional cutumiar 18.
Potrivit profesorilor Ionel Cloşcă şi Ion Suceavă, „dreptul
international umanitar este o ramură a dreptului international public,
inspirată din sentimentul de umanitate în condiţiile în care violenţa se
dezlănţuie” 19.
Venind dinspre trecut, procesul de codificare a legilor
războiului a început cu Declaraţia cu privire la dreptul de război
maritim (adoptată la Paris, la 16 aprilie 1865 de către Prusia, Rusia,
Sardinia, Turcia, Austria şi Franţa), urmată de Convenţia pentru
îmbunătăţirea soartei militarilor răniţi din armate în campanie
(semnată la Geneva, la 22 august 1864, prin care se stabileşte că
ambulanţele şi spitalele vor fi recunoscute ca neutre, protejate şi
respectate de beligeranţi cât timp în ele se vor găsi bolnavi sau răniţi) şi
Declaraţia privitoare la interzicerea gloanţelor explozibile în timp de
război (adoptată la Petersburg, la 11 decembrie 1868, care interzice

Ionel Cloşcă, Ion Suceavă, Tratat de drept international umanitar, Editura V.I.S.
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folosirea oricărui proiectil cu greutate mai mică de 400 grame care ar fi
explozibil sau încărcat cu materii fulminante sau inflamabile).
Acest proces a cunoscut o accentuare la sfârşitul secolului al
XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea prin adoptarea unor acte
normative, precum: cele trei Convenţii adoptate la prima Conferinţă de
la Haga, din 17 iulie 1899 (care se refereau la: reglementarea paşnică a
conflictelor internaţionale; legea şi obiceiurile războiului pe uscat;
aplicarea principiilor Convenţiei de la Geneva din anul 1864 la războiul
maritim, cu privire la bastimente (spitalele militare), stabilindu-se ca
acestea să fie respectate şi să nu poată fi capturate în timpul
ostilităţilor); Convenţiile adoptate de a doua Conferinţă internaţională
a păcii de la Haga din 1907; Protocolul privind reglementarea paşnică
a diferendelor internaţionale, adoptat de Adunarea Societăţii Naţiunilor
în anul 1924, al cărui principiu fundamental postula că nici un stat nu-şi
putea face dreptate singur, războiul fiind calificat drept crimă
internaţională; Convenţiile de la Geneva din 27 iulie 1929 privind
îmbunătăţirea soartei răniţilor şi bolnavilor din armatele în campanie
(prima convenţie) şi tratamentul prizonierilor de război (a doua
convenţie); Convenţiile de la Geneva cu privire a protecţia victimelor
de război semnate la 22 august 1949 (Convenţia pentru îmbunătăţirea
soartei răniţilor şi bolnavilor din forţele armate în companie; Convenţia
pentru îmbunătăţirea soartei răniţilor, bolnavilor şi naufragiaţilor din
forţele armate pe mare; Convenţia privitoate la tratamentul prizonierilor
de război; Convenţia privitoare la protecţia persoanelor civile în timp
de război) şi cele două Protocoale adiţioanale la aceste Convenţii,
adoptate la 8 iunie 1977; Convenţia de la Ottawa privind interzicerea
utilizării, stocării, producerii şi transferului de mine antipersonal şi
distrugerea acestora din anul 1997; Convenţia în materie de arme cu
submuniţie din anul 2008.
Normele dreptului internaţional umanitar au evoluat ca urmare a
echilibrării necesităţilor militare şi a preocupărilor umanitare, astfel că,
în prezent există un sistem complex de acte normative internaţionale
privind desfăşurarea războiului şi obligaţia statelor de a asigura
cunoaşterea principiilor şi normelor dreptului internaţional umanitar de
către forţele armate.
Dreptul internaţional umanitar se aplică oricărui conflict armat,
internaţional şi neinternaţional, indiferent de originea conflictului; de
asemenea, normele dreptului internaţional umanitar se pot aplica şi
actorilor nestatali.
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2. Relaţia mass media - drept internaţional umanitar
Dreptul internaţional umanitar, ramură de bază a dreptului
internaţional, reglementează comportamentul în cadrul conflictelor
armate şi se aplică tuturor celor implicaţi în acest tip de conflict.
Rolul mass media în reflectarea conflictelor armate are o tradiţie
îndelungată, iar activităţile jurnaliştilor şi ale celorlalţi profesionişti
media au sporit cu timpul. Atunci când vorbim despre contexte comune
pentru media şi drept internaţional umanitar trebuie să distingem două
situaţii: 1- acoperirea mediatică a conflictelor şi a intervenţiei în
favoarea victimelor; 2- rolul pe care jurnaliştii îl au în relaţia cu
militarii şi guvernele în misiunea de a reflecta cu acurateţe toate
aspectele implicate.
Profesioniştii media sunt, de obicei, civilii care transmit din
zonele de conflict şi care, datorită naturii activităţilor lor, au un rol mai
activ decât alţi civili. Activităţile lor se concretizează în interviuri cu
cei deţinuţi pe timpul conflictului, transmisiuni din zonele de conflict
sau reflectarea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor din perioada post
conflict. Din cauza naturii muncii lor, jurnaliştii sunt în mod inevitabil
expuşi pericolelor inerente operaţiilor militare, însă cel mai mare
pericol cu care aceştia se confruntă este cel al actelor de violenţă
deliberată împotriva lor. Un exemplu elocvent este al celor 25 de
jurnalişti ucişi în Somalia, în perioada 2007-2009 pentru că au raportat
noutăţi, dezvăluind adevărul 20.
Profesioniştii media joacă un rol critic în informarea publicului
despre evenimentele care pot trece neobservate. Transmisiunile
mediatice sunt vitale în formarea opiniei publice despre ceea ce se
întâmplă pe timp de război şi pot fi folosite ca dovezi în cadrul
cercetărilor şi proceselor, şi, de aceea, aceste transmisiuni trebuie să fie
făcute cu cea mai mare acurateţe. Redarea adevărului este o problemă
etică şi profesională, iar dreptul la informare este cel mai puternic
argument al jurnaliştilor în lupta cu cenzura militară pe timpul
conflictului. Pe de altă parte, oficialii media care au acces la zonele de
luptă pot fi evacuaţi odată cu civilii dacă prezenţa lor poate pune în
pericol securitatea operaţiunii respective.
Transmisiunile mediatice din timpul sau după desfăşurarea
conflictelor armate au fost mereu activităţi pline de riscuri:
profesioniştii media şi-au riscat viaţa, s-au confruntat cu iminenţa
20
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focului armat sau a schimbului de focuri accidental. În ultimii ani, ca
urmare a evoluţiei naturii conflictelor, natura riscurilor implicate în
transmisiunile din zonele de conflict s-a schimbat pentru că au avut loc
numeroase atacuri deliberate asupra profesioniştilor media. Cu toate
acestea, media a devenit parte integrantă a aspectelor de război modern,
fiind tot mai conectată cu publicul prin mijloacele moderne de
comunicaţii, instrumente şi aplicaţii, prin jurnalismul cetăţenesc
sprijinit de social media.
Rolul de martor la conflictelor armate poate face ca
profesioniştii media să fie vulnerabili la atacuri; unele atacuri pot fi sub
forma cenzurii, impunând anumitor media să nu distribuie materiale din
cauza obiectivităţii cu care sunt prezentate lucrurile, în cadrul a ceea ce
se numeşte jurnalism de război.
3. Reflectarea mediatică a conflictelor şi aspecte legate de dreptul
internaţional umanitar
Jurnalismul de război, definit aşa de către Johan Galtung 21, în
timpul războiului din Vietnam este jurnalismul care reflectă aspecte
legate de conflicte, un tip de jurnalism care este parte integrantă a
războaielor de astăzi.
Războiul din Vietnam a fost primul conflict militar reflectat
mediatic şi a dus teroarea şi drama în casele tuturor pentru prima dată.
La început, jurnaliştii au primit acces liber în toate zonele de conflict,
ceea ce le-a adus un mare prejudiciu de imagine, întrucât multe imagini
au ajuns la public; aceste imagini contraziceau imaginea deja ştiută a
soldatului american prin reprezentări sterile cu muniţii care lovesc
ţintele cu precizie matematică şi soldaţii căzând în luptă sub ochii celor
de acasă. Acest aspect a determinat tensiuni în rândul societăţii civile şi
a slăbit puternic încrederea în armată. Dezbaterile publice generate de
mass media prin transmisiunile efectuate au afectat atât opinia şi
încrederea societăţii asupra armatei cât şi deciziile militare asupra
cursului de acţiune. Se poate constata că media uneori uneşte, alteori
dezbină armata de societatea civilă.
Armata însă protejează mereu mass media şi acţiunile sale,
întrucât nicio operaţiune militară sau umanitară nu se poate desfăşura
fără încrederea populaţiei. Absenţa fotografiilor explicite cu cei ucişi
din al doilea război mondial, de exemplu, sau netransmiterea poveştilor
care evidenţiau realitatea crudă de pe câmpul de luptă nu a făcut decât
Cercetător şi activist pentru pace, fondator al Institutului de Cercetare a Păcii (1959)
şi a reţelei TRANSCEND (1983); mediator în peste 50 de conflicte internaţionale.
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să menţină suportul societăţii faţă de acţiunile militare. Pe de altă parte,
media a avut şi momente care au dus la ecouri fără precedent; de
exemplu: Revista Life a avut, într-un număr din anul 1969, o imagine
de copertă extrem de tulburătoare - chipul unui tânăr şi un titlu elocvent
„Chipurile americanilor morţi în Vietnam - preţul pe o săptămână”; în
interior, numărul cuprindea printre altele, zece pagini cu imaginile celor
242 tineri ucişi în şapte zile. Răspunsul publicului a fost imediat şi
visceral.
Un alt exemplu al reflectării mediatice a conflictelor este legat
de intervenţia NATO în Bosnia, corelată cu rigorile dreptului
internaţional umanitar, pe principiul salvării oamenilor nevinovaţi şi
reacţiei la atrocităţile din Kosovo. După izbucnirile violente din anul
1991 în Yugoslavia, guvernul SUA a lansat, prin media, o campanie de
stereotipuri rasiste, dezinformare şi propagandă prin care întreg poporul
sârb era catalogat drept agresor, criminal, degenerat. Materialele de
propagandă produse de media au fost puse în acţiune pe aceleaşi
strategii folosite cu ani în urmă în cazul crizei din Cuba cu ajutorul
articolelor pline de senzaţie, inflamatorii şi propagandistice din Heart’s
Journal şi Pulitzer’s World, respectiv: pentru atragerea atenţiei, ideile
erau subliniate prin titluri de dimensiuni mari şi în mod frecvent se
făcea apel la numeroase fotografii şi produse de informare. Tot atunci a
fost generat un nou stil jurnalistic, jurnalismul galben sau ceea ce astăzi
este numit jurnalism de tabloide, un stil care foloseşte metode ieftine,
senzaţionale şi lipsite de scrupule pentru a atrage sau influenţa cititorii.
Aceleaşi metode s-au aplicat şi în criza din Bosnia sub denumirea de
„atrocităţi sârbeşti împotriva musulmanilor şi a croaţilor”; preşedintele
Slobodan Miloşevici a fost catalogat drept „măcelarul din Balcani”,
pentru ca, după anul 1995, să devină „garantul păcii, esenţial pentru
menţinerea păcii şi stabilităţii în Balcani”. Este un exemplu elocvent al
felului în care media are puterea să jongleze cu imaginea persoanelor
publice şi cu direcţia de formare a opiniei.
Reprezentări ale realităţii pe care media le face la comanda
guvernelor pot fi regăsite şi în cadrul conflictului şi dislocării trupelor
americane în Haiti în anul 1994: sosirea americanilor în Haiti a fost un
moment de mare bucurie pentru haitieni, care sperau la finalul
instabilităţii politice. Pe de altă parte, regimul de teroare, uciderea şi
masacrarea a 5.000 de civili în trei ani, oameni torturaţi şi lăsaţi să zacă
în canale înainte de a fi împuşcaţi sunt doar câteva dintre informaţiile
pe care Time le-a prezentat.
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Jonglarea cu informaţia folosind media ca instrument în cadrul
campaniilor de dezinformare au fost şi sunt numeroase, chiar şi în cazul
situaţiilor ce ţin de drept umanitar. Un exemplu este reprezentarea
mediatică a crimelor comise în confruntările dintre Cuba şi Spania, în
cadrul crizei cubaneze. The Herald, The Post, Tribune, The Times,
dezaprobau conflictul şi prezentau analize politice ce menţionau crime
de ambele părţi, pe când The World şi Journal aveau o rată de circulaţie
sporită prin utilizarea jurnalismului tabloid. Pulitzer a dezaprobat acest
conflict, apoi şi-a schimbat punctul de vedere când a văzut că o
atitudine pro-conflict aduce vânzări mai mari. Pentru o bună înţelegere
a conflictului presa de ambele părţi publica scenarii legate de lupta
dintre cei buni şi cei răi dar şi despre uciderea pruncului cubanez sau
violarea femeilor cubaneze de către spanioli. Trupuri de cubanezi
mutilate erau reprezentate mediatic ca dovadă pentru afirmaţiile legate
de soldaţii spanioli care tăiau urechile celor morţi şi le păstrau ca trofee
- toate acestea ca materiale propagandistice, aspecte care au generat
reprezentări greşite, dezinformări şi înşelătorii. Din aceste cauze,
spaniolii au restricţionat accesul jurnaliştilor americani la informaţia
din teren, ceea ce a dus la şi mai multe inadvertenţe în reflectările
mediatice şi astfel tot ce ţinea de partea spaniolă a conflictului era
practic necunoscut şi indisponibil în SUA, făcând astfel ca publicul
american să se informeze doar din rapoarte fictive făcute de jurnalişti şi
reporteri care nu au fost practic martori oculari şi care realizau produse
informative bazate pe zvonuri şi insinuări.
Capacitatea media de a dramatiza evenimente şi de a face
publice conflictele mondiale depinde de profesionalismul jurnaliştilor şi
are ca scop sensibilizarea opiniei publice şi a organismelor menite să
intervină pentru a stopa suferinţa oamenilor. Dintre exemple putem
menţiona: Operation Restore Hope - intervenţia Statelor Unite în
Somalia din perioada1992-1993; Operation Provide Comfort, care a
protejat kurzii din Irak să fugă de răzbunarea lui Saddam Hussein în
iarna din anul 1991.
Intervenţiile americane în Somalia (1992) şi Irak (1991) sunt
dovada clară a puterii pe care media o are şi a ideii că acoperirea
mediatică a celor aflaţi în suferinţă este un motiv extrem de solid pentru
intervenţia umanitară. Somalia, Bosnia şi Haiti sunt exemple pentru
reflectarea mediatică emoţionantă şi convingătoare a atrocităţilor sau a
crizelor umanitare care au prioritizat politicile internaţionale.
Exemplificăm, în acest sens: în anul 1993, ambasadorul ONU,
Madeline Albright a declarat că abilitatea televiziunii de a aduce
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imagini grăitoare ale durerii şi groazei în casele oamenilor a sporit
tensiunile ce au dus la dislocări imediate în zonele de criză
internaţională. O consecinţă importantă a acestui impact mediatic şi a
rolului pe care jurnaliştii îl au în zonele de conflict şi de intervenţie
umanitară este decizia pe care Departamentul Apărării din SUA a luat-o
în sensul interzicerii acoperirii mediatice cu victime, cetăţeni americani
repatriaţi cu drapelul pe sicriu, deoarece aceste lucruri ar contribui la o
erodare a sprijinului societăţii şi a încrederii societăţii în forţele armate,
în eventualitatea oricărui potenţial conflict. O altă situaţie de intervenţie
mediatică a fost şi cazul Rwanda (1994), de data aceasta media fiind
folosită pentru a incita la violenţă şi manipulare. Cazul Rwanda este
legat de două posturi de radio naţionale, RTLM (Radio Television
Libre de Milles Collines), controlat de extremiştii Hutu, şi Radio
Rwanda. Aceştia au convins peste 50.000 de indivizi să participe la
uciderea în masă împotriva minorităţii Tutsi (aristocraţii ţării).
Genocidul din Rwanda a durat 100 zile şi a avut ca rezultat masacrarea
unui număr impresionant (aproximativ un milion) de etnici Tutsi şi
etnici Hutu moderaţi. În acest caz, canalul principal de informare şi
principalul instrument de manipulare a fost radioul, pentru că
reprezenta cel mai important mijloc de comunicare în masă în Africa
Sub-Sahariană şi, mai presus de orice, în Rwanda analfabetismul este
relativ ridicat iar populaţia se află cu precădere în zona rurală. Un
aspect pozitiv venit ca urmare a genocidului este faptul că a apărut
media internaţională: BBC, Radio France International, Voice of
America, Deutsche Welle. Ulterior, cofondatorul RTLM şi directorul
executiv precum şi editorul şi fondatorul revistei Kangura au fost
condamnaţi de genocid, instigare la comiterea genocidului şi
persecutare folosind emisiuni radiodifuzate şi articole de presă drept
crime împotriva umanităţii 22.
4. Concluzii
Dreptul internaţional umanitar internaţional este parte a
dreptului internaţional public care guvernează relaţiile dintre state, care
şi-a propus să limiteze efectele conflictelor armate din motive
umanitare, să protejeze persoanele care nu sunt parte la ostilităţi şi să

22

Allan Thompson, The Media and the Rwanda Genocide, Pluto Press, 2007, pp.308309, disponibil on-line pe https://books.google.ro/, accesat la data de 12.03.2020.
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definească drepturile şi obligaţiile părţilor la un conflict în conduita
ostilităţilor.
Jurnaliştii sunt de multe ori singurii profesionişti ce pot aduna
mărturii, publica şi informa societatea şi guvernele despre breşele ce
apar în respectarea legilor şi altor acte normative, despre
comportamentul guvernelor sau despre reacţia în faţa ameninţărilor cu
care orice zonă de pe glob se poate confrunta. În toate situaţiile ar
trebui să se ţină cont de Declaraţia Mass Media (sau Declaraţia cu
privire la principiile fundamentale privind contribuţia mass-media
pentru consolidarea păcii şi 44 înţelegeri internaţionale, promovarea
drepturilor omului şi combaterea rasismului, apartheidului şi
îndemnului la război), aprobată în anul 1978, în cadrul Conferinţei
Generale UNESCO. Secţiunile operative ale acestui document invocă
accesul jurnaliştilor la surse de ştiri şi la libertatea de a transmite, în
scopul unei mai bune diseminări echilibrate a informaţiei. Conform
Declaraţiei, jurnaliştii trebuie să contribuie la întărirea păcii şi a
înţelegerii internaţionale, opus rasismului şi a incitării la conflicte.
Rămâne de văzut ce contribuţii va avea mass media în
continuare, mai ales în cadrul acţiunilor de drept umanitar internaţional.
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APORTUL MASS-MEDIA PENTRU PREZENTAREA
EFECTELOR CRIZELOR (CONFLICTELOR ARMATE )
REGIONALE
Iuliu-Octavian VLADU 23
Tomiţă ZĂVOIANU 24
Abstract
Recognized as the main means of exercising the right to
information, the media has a justified role in shaping public
opinion in relation to social realities. A cruel reality today is
highlighted in armed conflicts, which through an effective
communication policy can support correct information on crisis
situations.
Keywords: public law, information policies, communication
policies, information intoxication, armed conflicts.

Rolul mass-media în societate a devenit foarte important, fiind
principalul mediu de difuzare a informaţiilor. Dincolo de rolul de
informare, prin intermediul mass-media se conturează opinii, ideii şi se
formează atitudini. „Adevăratul scop al relaţiilor cu presa este acela de
a spori reputaţia unei organizaţii şi de a influenţa şi informa publiculţintă” 25.
Cel care a redefinit problema mass media în termeni
epistemologici este Walter Lippmann. El este de părere că ştirile nu
redau niciodată realitatea, adevărul. Excepţia de la această regulă este
constituită de dezvăluirea de către jurnalişti a unor date statistice
măsurabile (rezultatele unui meci, rata de schimb valutar, rezultatele
alegerilor, etc). În afară de excepţia expusă mai sus, ştirea reprezintă
ceea ce a perceput reporterul din realitate, ,,reflectarea palidă,
deformată, recompusă în funcţie de datele şi structura stereotipurilor
noastre culturale, a ceea ce cultura şi educaţia au construit în mintea
noastră” 26. Ştirile diseminează stereotipurile existente în noi. Opinia
Dr. Universitatea Naţională de Apărare Carol I, Bucureşti.
Drd. Universitatea Naţională de apărare Carol I, Bucureşti.
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Kewin Williams, Something more important than truth, Multimedia Publishing Ltd.,
Ottawa, Canada, 1992, pp. 155-168.
26
Paul Dobrescu, Prolegomene la o posibilă istorie a comunicării, în „Revista română
de comunicare şi relaţii publice”.
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publică nu poate judeca realitatea în cunoştinţă de cauză şi cu atât mai
puţin nu o poate stăpâni, căci faptele pot fi şi sunt distorsionate, pentru
că traseul pe care ele îl parcurg este adesea foarte complicat, înţelesul
modificându-se până la sfârşit, În consecinţă, oamenii nu acţionează în
funcţie de realitate, ci pe baza modului cum îşi reprezintă ei această
realitate: „the world outside and the pictures in our heads” 27. Totul nu
este decât o propagandă de dimensiuni colosale.
Propaganda are azi, conotaţii negative, fiind adeseori asociată cu
minciuna instituţionalizată, manipularea, războiul psihologic sau
dominarea ideologică. Într-un mediu saturat informaţional, propaganda
îşi propune dezinformarea, inducerea unor „viruşi” interpretativi în
ansamblul organismului comunicaţional. Există o propagandă „albă” şi
o propagandă „neagră” 28. Primul concept operaţionalizat de Lippmann
în Public Opinion este acela de „imagine din mintea noastră”. Imaginea
din mintea noastră desemnează acele elaborări mentale, care pornesc de
la o realitate anume, dar care nu constituie oglinda acelei realităţi, ci o
reprezentare subiectivă a unei situaţii date. Această noţiune este
interşanjabilă cu cea de pseudo-environment, ambele se referă la acelaşi
lucru.
În aproape toate societăţile democratice, jurnaliştii au fost
printre primii care au avut coduri de conduită etică şi profesională.
Aceste coduri sunt documente neoficiale, care exprimă limitele morale
şi regulile de bază ale profesiei lor. Au fost elaborate coduri diferite
pentru presa scrisă şi cea audiovizuală, produse fie de sindicatele din
breaslă, fie de asociaţii profesionale, fie de comitete oficiale. Nu cu
mult timp în urmă „codurile referitoare la presa scrisă predominau
asupra celor privind audiovizualul, chiar dacă diferenţa dintre cele două
mijloace de comunicare este minimă” 29. Totuşi situaţia este în plină
schimbare, în primul rând din cauza noilor probleme etice ridicate în
faţa profesiunii de jurnalist, de evoluţia spectaculoasă a tehnologiilor
moderne de comunicare, ce permit transmisii de televiziune live şi care
adesea nu pot evita teribilele imagini de violenţă, cruzime sau
pornografie, aceste tehnici asigurând diseminarea în timp real a oricărei
ştiri.
27

Walter Lippmann, Public Opinion, New Brunswick, Transaction Publishers,
1922/1990, p.3
28
Doru Pop, Mass-media şi politica: teorii, structuri, principii, Iaşi, Institutul European
pentru Cooperare Cultural Ştiinţifică, 2000, pp. 52-53.
29
Ioan Stavre, Reconstrucţia societăţii româneşti prin audiovizual, Bucureşti, Editura
Nemira, 2004, pp. 111-115
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Potrivit normelor legale în vigoare, este interzis instituţiei să-şi
transmită propriile opinii asupra unor actualităţi şi probleme de politică
publică. Potrivit Legii Audiovizualului nr. 504/2002, cenzura de orice
fel asupra comunicării audiovizuale este interzisă 30. Nu constituie
ingerinţe normele de reglementare emise de CNA în aplicarea legii
amintite şi cu respectarea dispoziţiilor legale, precum şi a normelor
privind drepturile omului, prevăzute în convenţiile şi tratatele ratificate
de România. Orice jurnalist sau realizator de programe este liber să nu
dezvăluie date de natură să identifice sursa informaţiilor obţinute, în
legătură directă cu activitatea sa profesională.
În ceea ce priveşte pe corespondentul de război trimis la locul
de desfăşurare al unui conflict şi pe editorul acestuia, marea lor
întrebare de ordin etic şi moral priveşte atitudinea concretă a acestora în
momentele de conflict, atunci când prăpastia dintre teorie şi practică
cere o reacţie rapidă şi promptă. Conform teoriilor lui Kevin William,
există câteva probleme majore de ordin etic şi profesional cărora
trebuie să le facă faţă jurnalistul aflat pe teren în timpul unui conflict 31:
A spune adevărul, înseamnă pentru un jurnalist a avea puterea de a nu
ascunde sau a nu omite din reportajele sale ceea ce se întâmplă în
realitate, chiar dacă această realitate este dureroasă pentru naţiunea
căruia îi aparţine şi care se luptă pentru obiective de interes naţional.
Elocvent este cazul ziaristului britanic Hopkinson, care a acceptat în
anul 1940, în numele interesului naţional, să nu transmită adevărul
despre dezastruoasa retragere de la Dankerque, dar care a refuzat să
ascundă realitatea dură a războiului din Coreea, anul 1952. Dreptul
publicului de a fi informat este cel mai des invocat argument al
jurnaliştilor în disputa lor cu cenzura oficială. Într-un sondaj, pe timpul
războiului din Golf, cea mai mare parte a americanilor au fost de acord
cu cenzura şi restricţiile militare ale Pentagonului aplicate jurnaliştilor.
Procesul comunicaţional, dificil chiar şi în cele mai bune momente, este
pus la încercare în cazul situaţiilor de criză şi conflict, când există un
grad ridicat de incertitudine, când informaţiile verificabile, care
confirmă sau sprijină evenimentele în curs de desfăşurare, ar putea să
lipsească. Oamenii caută în permanenţă informaţii şi tind să devină
dependenţi de media. Criza obligă astfel organizaţiile implicate să ofere
cât mai rapid cu putinţă informaţii corecte şi complete presei şi
publicului.
Legea nr. 504/2002 a audiovizualului (publicată în Monitorul Oficial al României
nr. 534 din 22 iulie 2002).
31
Ioan Stavre, op. cit., pp. 111-115.
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Anumite cauze care ar putea declanşa o criză sunt previzibile,
iar actorii implicaţi au echipe de relaţii publice ce deţin planuri cu
modalităţi de gestionare a comunicării. Însă de cele mai multe ori
crizele izbunesc din cauze greu de prevăzut. Există situaţii în care
crizele sunt create chiar de mass-media. De cele mai multe ori, un
simplu zvon este de ajuns ca să ajungă subiect de breaking-news. Massmedia se interferează uneori în procesul de gestionare a unei crize,
lucru care determină atât efecte pozitive, cât şi negative: să blocheze, să
accelereze sau să îndrepte investigaţia spre o pista falsă. Acesta este
motivul pentru care mass-media trebuie sprijinită să contribuie la
rezolvarea cât mai repede a crizei sau a conflictului, iar acest lucru
depinde de viteza şi maniera în care actorii implicaţi gestionează criza
din punctul de vedere al comunicării publice.
Actorii, indiferent de tipul lor, statali sau non-statali, şi de
nivelul la care funcţionează nu se afirmă numai prin trăsăturile lor
specifice, ci şi prin imaginea lor socială de parteneri viabili şi credibili
în relaţiile cu alte organizaţii şi instituţii. În această situaţie, un rol
esenţial revine imaginii sedimentate în mentalul colectiv, imagini
caracterizate de continuitate şi elocvenţă.
Aşa cum informaţia înseamnă putere, tot astfel putem spune că
în astfel de situaţii comunicarea înseamnă previziune, intervenţie
optimă şi în final, salvarea de bunuri materiale şi valori culturale.
Pentru relaţiile sociale, pentru orice activitate indiferent care ar fi
aceasta, comunicarea reprezintă o componentă esenţială, o stare de
spirit şi un instrument.
În cadrul oricărui sistem de gestionare a situaţiilor de criză, o
componentă importantă este crearea unui sistem practic şi eficient de
management al comunicării şi informării publice. Destinaţia acestui
sistem este să ofere publicului informaţii oportune, exacte şi actualizate
despre cauza situaţiei de criză, acţiunile întreprinse pentru a asigura
protecţia individului, a sănătăţii, a bunurilor şi a mediului, în funcţie de
domeniul de apariţie a crizei. Comunicarea efectivă joacă un rol
important în acţiunile de răspuns la situaţiile de criză. Mijloacele de
comunicare sunt numeroase, amintind aici televiziune, radioul,
cotidianele, afişele şi internetul. Cu toate acestea a oferi un mesaj
corect publicului ţintă şi mai ales, a obţine colaborarea şi încrederea
acestuia poate fi unul din exerciţiile cele mai dificile şi provocatoare De
aceea, echipa însărcinată cu managementul informării publice trebuie
să ofere un mesaj veridic, sincer, exact şi precis, care să iasă în
întâmpinarea aşteptărilor publicului şi al orizontului de interpretare al
acestuia, la care oamenii se rapotează şi pe care şi-l construiesc faţă de
un astfel de eveniment.
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Politica de comunicare şi informare publică, precum şi planul
asociat, definesc modul în care vor avea loc comunicările cu grupurile
de public ţintă interne sau externe. Structura, funcţiile şi operaţiile
trebuie definite pentru ca managementul informării publice să asigure
eficienţa răspunsului. Existenţa planului de comunicare şi informare
este unul dintre factorii cheie, altfel interacţiunea va fi haotică, fluxurile
de informaţii nu vor fi coordonate, iar purtătorii de mesaj, şi prin
intemediul lor presa şi publicul, nu vor avea acces la ultimele
informaţii. Mesajele neclare sau contradictorii pot genera la nivelul
publicului o lipsa de încredere în capacitatea de organizare a
răspunsului, cu efecte posibil dezastruoase pe planul managementului
consecinţelor.
Comunicarea în situaţii de criză nu trebuie confundată nici un
moment cu criza comunicării. Într-adevăr aceasta este situaţia cea mai
apropiată ca şi context, intensitate, formă de manifestare, dar nu trebuie
să uitam faptul că, în cazul comunicării în situaţii de criză primează
controlul conştient al emiţătorului. Sincopele ce apar şi se manifestă pe
parcursul comunicării în managementul crizelor sunt într-o relaţie de
interdependenţă cu barierele cu care se confruntă comunicarea în mod
normal, accentuate de o serie de caracteristici particulare ale situaţiilor
de criză: decizii luate cât mai repede, pe baza unor informaţii
insuficiente, incomplete, neverificate, sub presiunea permanentă a
timpului şi a consecinţelor situaţiei de criză cu care ne confruntăm,
termene-limită, blocaje informaţionale, necesitatea permanentă de
combatere a cazuisticii zvonurilor, nevoia unui feed-back imediat şi
apropiat etc.
Caracteristicile negative ale situaţiei de criză trebuie să fie
temperate sau eliminate de implicarea factorului uman, ce trebuie să
depăşească o serie întreagă de bariere ce se interpun în calea unei
comunicări eficiente. Bineînţeles, că orice barieră la nivelul procesului
de comunicare se manifestă nuanţat, diversificat, în funcţie de un
anumit element al procesului de comunicare la care se raportează.
În 1965, subsecretarul de stat al SUA, George Ball, îi notifica
preşedintelui Johnson un raport consacrat iminenţei războiului din
Vietnam. În raport era scris : „De îndată ce un mare număr de trupe
americane vor fi angajate în lupte directe, ele vor începe să înregistreze
pierderi mari, căci sunt echipate nepotrivit pentru a lupta într-o ţară
inospitalieră, ca să nu zicem ostilă” (Mem. from George Ball to
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President Lyndon Johnson, July, 1965, Pentagon Papers, 1971) 32.
Americanii au urmărit ca angajarea lor să nu se facă decât în condiţiile
unei strategii asimetrice totale, în care riscurile erau minime, iar
avantajele maxime.
Un război psihologic adevărat, cu şanse de reuşită, îl duc
totdeauna cei care au iniţiativa strategică şi dispun de mijloacele
necesare punerii în operă a acţiunilor de influenţare. Aici intervin
strategiile asimetrice, care constau în defazarea sistemelor de
influenţare, activitate posibilă datorită diferenţelor de potenţial
ştiinţific, financiar şi tehnologic pe plan regional.
Războiul psihologic este o luptă de influenţare a mentalităţilor,
iar influenţarea este de cele mai multe ori asimetrică.
Măsurile care se iau în acest sens vizează: manipularea în sensul
dorit de conducătorii politici şi militari; influenţarea populaţiei din zona
conflictului armat; manipularea opiniei publice pe plan regional;
influenţarea formatorilor de opinie – mass-media.
Instrumentele şi procedeele de influenţare sunt diferite:
propaganda; orientarea acţiunilor politice, diplomatice, economice şi
militare pentru a se crea o anumită imagine; crearea tensiunilor zonale
pentru influenţarea psihologică a părţilor (influenţarea moralului,
slăbirea capacităţii de a lua decizii politico-militare).
Pe durata conflictului armat, activitatea economică, politică,
diplomatică, militară, culturală are şi o componentă psihologică
modulată în aşa fel încât să ducă la maximizarea succesului politicomilitar. În conflictele de joasă intensitate, influenţarea psihologică,
adică manipularea, este mijlocul eficient pentru realizarea scopului
dorit. Instrumentele specifice războiului psihologic ajung uneori să
reprezinte un procent mare din acţiuni, adesea au o importanţă
decisivă 33.
Operaţiile psihologice (PSYOP), ca şi acţiunile civile (CA), sunt
mijloace de bază pentru izolarea mişcărilor insurgente. Prin ele se
urmăreşte discreditarea sau îmbunătăţirea imaginii anumitor guverne
(lideri politico-militari), uneori crearea de situaţii confuze. Se folosesc
toate instrumentele mass-media (canalele de comunicaţii, realizările
nanotehnologiei). Operaţiile psihologice, în unele conflicte au ca
obiectiv difuzarea de documente trucate pentru a-i discredita pe
insurgenţi şi a produce disensiuni în rândul acestora.
32

R.V. Joule & J.L. Beauvois, Tratat de manipulare, traducere de Nicolae-Florentin
Petrişor, Editura Antet, Bucureşti, p. 28.
33
Wilhelm Kempf (ed), Verdeckte Gewalt, Psychosoziale Folgen der Kriegsführung
niedrieger Intensität in Zentralamerika, Hambourg, Argument, 1991.
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Dezinformarea este un element esenţial al războiului psihologic.
Aceasta are obiective foarte complexe, urmărind destabilizare
psihologică şi manipularea populaţiei. Informaţiile care se transmit sunt
selectate, efectul fiind calculat cu minuţiozitate. Se foloseşte excesul de
date, de informaţii, ceea ce duce, uneori, la o intoxicare informaţională.
În acelaşi timp, se aduc în prim plan informaţii acuzatoare care
provoacă o reacţie din partea opiniei publice. Aceste informaţii
selective creează o imagine negativă despre unii actori ai conflictului,
în scopul formării unei opinii de respingere şi condamnare a acestora şi
de legitimare a intervenţiei internaţionale. Războiul psihologic se
bazează pe manipularea informaţiei.
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PROTECŢIA JURNALIŞTILOR ÎN DREPTUL
INTERNAŢIONAL UMANITAR
Dumitru CODIŢĂ∗

Résumé
Ce matériel porte à l'attention du lecteur, plus ou moins
averti, un aspect concernant une catégorie de personnes - les
représentants des médias - qui mettent leur vie en danger, offrant
au public et aux décideurs militaires et politiques des informations
provenant des zones dangereuses des conflits de tous types.
Afin de pouvoir exercer leurs fonctions professionnelles dans
des zones dangereuses, les journalistes bénéficient d'une
protection, sans comprendre qu'une immunité absolue puisse être
assurée. Le nombre de représentants des médias qui ont perdu la
vie au cours de la période 1990-2019, et qui dépasse le chiffre
incroyable de 2500, montre le danger auquel ils sont exposés.
Quel est le statut du journaliste et quelles sont les dispositions
des instruments juridiques internationaux concernant leur
protection, c'est la tentative que recherche cette analyse.
Mots-clés: droit international humanitaire, conventions
humanitaires, statut des journalistes, correspondants de guerre,
protection des journalistes: civil, militaire, juridique.

1. Consideraţii preliminare
Convenţiile umanitare de la Geneva, adoptate în 12 august 1949,
reflectă eforturile comunităţii internaţionale, exprimate prin voinţă
juridică, asigurând cadrul necesar de exercitare a acţiunii umanitare în
favoarea victimelor de război. În situaţiile în care respectarea
drepturilor persoanei nu pot fi asigurate, aceste instrumente juridice, la
care sunt parte cvasitotalitatea statelor lumii, reprezintă standarde
umanitare minimale a tratamentului aplicat persoanelor care cad în
puterea adversarului sau suportă consecinţele directe ale confruntărilor
militare. Prin specificul profesiei şi riscurile la care se expun
reprezentanţii mass-media sunt asimilaţi categoriei de persoane civile şi
beneficiază de protecţia acordată acesteia.
Statelor Părţi le revine obligaţia „de a respecta şi a face să fie
respectate” regulile cuprinse în Convenţiile de la Geneva. Statele
semnatare s-au angajat, prin ratificare, să respecte în primul rând ele
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aceste prevederi, dar şi a impune respectarea lor de celelalte state.
Aceasta este în esenţă, calea de a limita violenţele şi barbarismele
războiului!
Iniţiatorul procesului de adoptare a Convenţiilor de la Geneva, la
care se raportează astăzi comunitatea internaţională, a fost elveţianul
Henry Dunant. El este fondatorul Crucii Roşii Internaţionale, cel care a
intuit ca şi alţii valenţele acţiunii umanitare, dar a fost primul care a
dorit şi a impus necesitatea de a reglementa prin tratate, conduita
combatanţilor.
Odiseea drumului parcurs de dreptul internaţional umanitar actual,
a început în urmă cu peste 150 de ani şi are ca punct de pornire
Convenţia pentru ameliorarea situaţiei militarilor răniţi din armatele
în campanie. Aceasta a fost adoptată la 22 august 1864, de
reprezentanţii a 12 state, reuniţi la Geneva şi a însemnat încununarea
eforturilor lui Dunant, apoi a „Comitetului celor Cinci”, actualul
Comitet Internaţional al Crucii Roşii (CICR), de a mişca lucrurile în
afirmarea valorilor umanitarismului. Una din cele mai revoluţionare
prevederi ale Convenţiei a fost aceea de a acorda statut de neutralitate
serviciilor sanitare şi personalului acesteia, precum şi militarilor răniţi
aflaţi în îngrijirea lor.
Pentru recunoaşterea personalului şi stabilimentelor sanitare se
prevedea să fie dotate cu un semn distinctiv uniform: crucea roşie pe
fond alb. Reprezenta drapelul Elveţiei având culorile inversate, ca un
omagiu pentru Dunant şi colaboratorii săi. Ulterior, cu aceeaşi
semnificaţie s-au adoptat semiluna roşie, leul şi soarele roşu şi în
ultimii ani cristalul roşu.
Instituţia care se află la originea dreptului internaţional umanitar,
care şi-a asumat rolul de apărător, inspirând în fiecare etapă dezvoltarea
acestui domeniu, este Comitetul Internaţional al Crucii Roşii.
Experienţa dobândită prin prezenţa 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 internaţionale în domeniu.
În abordarea de faţă, vom încerca să identificăm acele prevederi
care definesc statutul jurnalistului şi protecţia de care aceasta categorie
de persoane beneficiază în conformitate cu tratatele internaţionale
actuale.
O precizare importantă, care se impune a fi menţionată, este aceea
că respectarea reglementărilor cu privire la personalul cu răspunderi
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media, implică o mare doză de arbitrariu, ca urmare a prezenţei lor întro zonă de mare pericol, cum sunt conflictele armate.
Retrospectiv privind evoluţia fenomenului, în cazul armatelor
profesioniste de care dispuneau statele naţiuni în secolele XVII şi
XVIII, combatanţii nu aveau nicio responsabilitate cu privire la faptele
comise în timp de război. Începând cu sfârşitul secolului al XIX-lea
aspectele cu privire la protecţia victimelor de război se pune în termeni
mai clari şi mai riguroşi.
Paradoxal, conflictele acestei perioade devin tot mai crude ca
urmare a dezvoltării tehnologice, care a pus la dispoziţia forţelor armate
mijloace de luptă tot mai distrugătoare. Apare aviaţia, care bombarda
obiectivele militare şi civile deopotrivă, încep să fie folosite substanţele
toxice pe câmpul de luptă, numărul prizonierilor de război era tot mai
mare etc. Războaiele au avut şi au consecinţe dramatice asupra
civilizaţiei umane, iar conştientizarea acestui lucru se datorează
efortului pe care jurnaliştii l-au făcut pentru a aduce în faţa opiniei
publice barbarismul acestora.
2. Dreptul internaţional umanitar - un drept de protecţie
pentru jurnalişti
Momentul de vârf, al demersurilor cu scop umanitar, îl reprezintă
adoptarea celor patru Convenţii de la Geneva din 12 august 1949, un
adevărat tezaur umanitar, care formează fundamentul dreptului
internaţional umanitar actual. Cele patru convenţii 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,
Convenţia cu privire la tratamentul prizonierilor de război; GIV/1949,
Convenţia cu privire protecţia populaţiei civile în caz de conflict armat.
Depozitarul convenţiilor este Elveţia, care în această calitate
organizează periodic conferinţe diplomatice pentru reafirmarea şi
dezvoltarea dreptului internaţional umanitar. Acest fapt menţine
domeniul atât în atenţia responsabililor naţionali din statele părţi la
Convenţii, cât şi a comunităţii internaţionale în întregul său.
Reglementări referitoare la comportamentul combatanţilor faţă de
persoanele şi bunurile protejate sunt stipulate în tratatele umanitare, atât
în cazul conflictelor armate internaţionale cât şi a conflictelor
interne/neinternaţionale.
Din nefericire victimele şi suferinţele cele mai mari le suportă
populaţia civilă. Acesta este motivul pentru care, în operaţiunile de
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menţinere a păcii, forţele multinaţionale îşi propun să protejeze şi să
asigure desfăşurarea normală a vieţii pentru populaţia afectată de
flagelul războiului. Chiar dacă instrumentele juridice internaţionale
menţionate, stipulează imunitatea populaţiei civile în orice tip de
conflict armat, în mare parte, cerinţa este ignorată de multe ori de
părţile aflate în conflict.
Statisticile indică o situaţie îngrijorătoare. Dacă în primul război
mondial numărul civililor morţi era de 14%, iar al militarilor de 86%, în
cel de-al doilea război mondial proporţia 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 perfecţionată şi mai „productivă”.
Protocoalele adiţionale la Convenţiile de la Geneva adoptate în
1977, au introdus prevederi mai concrete pentru protecţia civililor faţă
de efectele ostilităţilor. Avem în vedere în primul rând afirmarea unui
principiu fundamental al dreptului internaţional umanitar şi anume
principiul distincţiei. Aceasta, presupune că la declanşarea unui atac
combatanţii trebuie să facă distincţia dintre combatanţi şi populaţia
civilă, dintre obiectivele militare şi cele civile. În acest context se
impune precizarea că, dacă la Convenţiile de la Geneva sunt parte
cvasitotalitatea statelor, Protocoalele adiţionale mai au de parcurs un
drum lung până la universalizare.
Realitatea conflictelor adusă la cunoştinţa responsabililor naţionali
şi internaţionali de reprezentanţii mass-media prezenţi în zonele
conflictuale, are ca finalitate sensibilizarea şi conştientizarea acestora
că prevederile Convenţiilor umanitare şi a Protocoalelor adiţionale
trebuie cunoscute şi aplicate.
3.Corespondenţi de război. Statut şi protecţie internaţională
Un rol important în promovarea dreptului internaţional umanitar îl
are mass-media. Cei care culeg şi difuzează informaţii cu acest
conţinut, şi care pun în mişcare acţiunile în direcţia difuzării, aplicării şi
respectării de cei interesaţi, pe timp de pace sau de război, sunt
persoane care aparţin mass-media.
În conformitate cu prevederile tratatelor internaţionale aceste
persoane sunt numite jurnalişti, la modul general, şi sunt grupaţi în
raport de statutul pe care îl au în trei categorii: a) personal militar
responsabil cu media. Are statut de combatant şi drepturile şi obligaţiile
corespunzătoare; b) corespondenţi de război care sunt civili ce însoţesc
forţele armate şi au o obligaţie de loialitate faţă de acestea. În caz de
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capturare devin prizonieri de război; c) personal civil aparţinând
structurilor media. Ei au statut de civil şi trebuie să evite să poarte arme
pentru a nu fi consideraţi combatanţi.
Profesionalismul acestora şi conştientizarea importanţei profesiei
lor sunt decisive, pentru corecta informare a publicului şi în final pentru
limitarea violenţelor, suferinţelor şi distrugerilor excesive.
Prevederile dreptului internaţional umanitar specifice aplicabile
jurnaliştilor sunt oarecum limitate. Cele mai importante dintre acestea
sunt prezentate în extrasele care însoţesc acest text. În dreptul
internaţional umanitar termenul „jurnalist” 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. Aşa s-a ajuns la
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formularea art. 79 din GPI/1977 intitulat „Măsuri de protecţie a
jurnaliştilor”, o premieră cu privire la protecţia jurnaliştilor introdusă
într-un text de DIU. (Dicţionar enciclopedic de drept internaţional
umanitar, Dr. Ionel Cloşcă, dr. Dumitru Codiţă).
3.1.Aspecte civile
În contextul actualei situaţii politice internaţionale, care generează
şi întreţine numeroase conflicte, alături de forţele multinaţionale care
îndeplinesc misiuni în scopul menţinerii sau impunerii păcii, se află şi
mass-media. Între cele două entităţi - forţele armate şi mass-media - pot
apărea tensiuni generate de specificul activităţilor fiecăreia dintre ele!
Acţiunile militare sunt considerate prioritare în raport cu dreptul la
informare al opiniei publice, ceea ce poate conduce la impunerea unor
restricţii asupra dreptului jurnalistului de a-şi exercita profesia, fără
restricţii şi fără ca securitatea fizică să-i fie pusă în pericol.
Libertatea de acţiune a jurnalistului pentru culegerea şi difuzarea
de informaţii din zona acţiunilor militare preocupă în egală măsură
ambele domenii.
În conturarea statutului acestei categorii de persoane sunt
importante prevederile Convenţiilor de la Geneva, potrivit cărora între
categoriile de persoane, care vor beneficia de protecţie se numără şi
jurnaliştii. În conformitate cu art. 50 al Protocolului adiţional I,
jurnaliştii sunt consideraţi ca făcând parte din categoria de populaţie
civilă aflată pe teritoriul părţilor în conflict. Apartenenţa la această
categorie nu este făcută pe criteriul naţionalităţii acestora, care vizează
numai categoria persoanelor protejate contra arbitrariului puterii
deţinătoare, ci pe criteriul inofensiv al prezenţei lor în zona de conflict.
Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor (FIJ) îşi exprimă
convingerea că aceste Convenţii, alături de toate celelalte tratate cu
privire la dreptul persoanelor civile victime ale conflictelor armate
conţin suficiente prevederi care să asigure jurnaliştilor un statut special.
La nivel regional, guvernele au adoptat declaraţii de intenţie, prin
care se condamnă agresiunile contra jurnaliştilor şi sprijină exercitarea
profesiei jurnaliştilor în zonele de conflict.
Consiliul Europei într-o sesiune a Comitetului Miniştrilor a adoptat
Recomandarea nr. R(94)4 cu privire la protecţia jurnaliştilor în situaţii
de conflict armat, ale cărei principii sunt aplicabile tuturor membrilor
forţelor armate din statele membre.
FIJ, ca organizaţie profesională internaţională acţionează pentru
respectarea prevederilor tratatelor în vigoare în cazul jurnaliştilor ucişi,
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răniţi, luaţi ostateci sau blocaţi în zonele de conflict. Experienţa de până
acum şi exprimată de FIJ este aceea că din nefericire cooperarea cu
comandanţii militari nu este întotdeauna pozitivă.
Organizaţia recomandă militarilor să adopte o atitudine pozitivă
faţă de jurnalişti, dar recomandă în acelaşi timp jurnaliştilor ca înaintea
plecării în misiune să facă o pregătire completă la specificul misiunii
într-o zonă de conflict, din care să nu lipsească informaţiile în materie
de securitate, o asigurare materială adecvată şi respectarea cu stricteţe a
deontologiei profesionale.
Cu toate acestea uneori, fără voia lor jurnaliştii se pot afla în
situaţii critice, iar structurile militare să fie nevoite să adopte o reacţie.
Specialiştii în domeniu au identificat câteva puncte vulnerabile în ceea
ce priveşte posibilitatea acuzării jurnaliştilor/corespondenţilor de război
aflaţi în teatrul de operaţii, ca urmare a acţiunilor pe care aceştia le
desfăşoară.
Prima se referă la faptul că, jurnaliştii pot fi acuzaţi de spionaj.
Acuzaţia poate fi făcută cu uşurinţă deoarece misiunea jurnalistului este
să culeagă informaţii din teatrul de război şi să-l comunice în afara
zonei de conflict. Deoarece se poate trece uşor cu vederea peste faptul
că loialitatea lor nu este îndreptată către persoanele pe care le prezintă
în reportaj şi că ei sunt interesaţi de alte aspecte decât cele cu caracter
militar, oricare dintre părţi îi poate acuza de spionaj. Prin urmare,
această vulnerabilitate, o poate exploata oricare dintre părţi şi a o folosi
ca mijloc de a solicita o negociere. Un jurnalist poate fi uşor reţinut
pentru spionaj, iar situaţia 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
reţinut cu această acuzaţie, jurnalistul trebuie să fie cercetat de
infracţiune cât mai rapid posibil şi prezentat în faţa unei autorităţi
judiciare competente sau lăsat în libertate.
Într-o zonă de conflict, militarii pot avea suspiciuni asupra calităţii
de jurnalist şi prin urmare, trebuie să examineze acreditarea de jurnalist.
Dacă există dubii în acest sens este indicat să ia legătura cu organizaţii
cum ar fi FIJ, care pot să verifice informaţiile şi să facă cercetări în
cazurile respective. Cooperarea între cele două părţi este necesară şi
ajută la rezolvarea rapidă a problemei.
Cea de-a doua problemă sensibilă în ceea ce priveşte relaţiile
militarilor cu jurnaliştii, o reprezintă portul armelor. FIJ consideră că
jurnaliştii nu trebuie să poarte arme. Misiunea lor nu le cere să poarte
arme. Ei nu trebuie să fie obligaţi să facă acest lucru şi mai mult nici ei
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nu trebuie să şi-o dorească. Statutul de civil cu care sunt asimilaţi
jurnaliştii, este incompatibil cu portul armelor şi prin urmare, nu ar mai
beneficia de protecţia de care se bucură persoanele civile.
Cu privire la culegerea şi difuzarea de informaţii comportamentul
militarilor este primordial pentru jurnalişti şi pentru conducerea
operaţiilor. Atitudinea militarilor în conflictele armate recente a arătat
că s-a acordat puţină atenţie dreptului jurnaliştilor şi dreptului
publicului de a fi corect şi complet informat. În timpul războiului din
Golf situaţia a fost următoarea: aliaţii, în special Pentagonul, au
încercat să controleze media şi să cenzureze informaţiile. Activităţile
Biroului de Informare Comun de la Dharan şi politica generală în
domeniu a fost să ţină media la distanţă ceea ce a permis să limiteze
locurile din care jurnaliştii să fie „autorizaţi” să vorbească, precum şi
conţinutul declaraţiilor făcute.
Saudiţii şi kuveitienii au acţionat de asemenea, pentru restrângerea
zonei de acţiune. Mai mult, saudiţii au controlat accesul în ţară şi pe
oricine ar fi dorit să ia contact cu Biroul de Informare Comun sau să
urmeze forţele aliate în teren. Când luptele au început să aibă loc,
echipele de televiziune din teren transmiteau informaţiile primite de la
Pentagon, în defavoarea celor culese din teren. Ei observau rachetele
SCUD şi Patriot în Arabia Saudită şi relatau aceste evenimente, dar
informaţiile veneau de la comandamentul militar terestru din teren.
Războiul din Golf poate fi catalogat sub eticheta „controlului
informaţiilor la sursă” mai degrabă decât a urmăririi şi relatării faptelor
direct de la faţa locului. Militarii au împiedicat jurnaliştii să pătrundă în
zona de conflict. Dezinformarea a fost mai dificil de contracarat şi a
permis evitarea difuzării de imagini „indezirabile”.
Problema nu a ţinut doar de securitatea jurnaliştilor şi nici de
securitatea trupelor, ci mai degrabă de manipularea informaţiilor din
raţiuni militare. Concluzia este aceea că, înainte de începerea războiului
autorităţile au decis ca jurnaliştii să nu pătrundă în zonă pentru a
prezenta războiul într-o manieră negativă. Dezinformarea şi cenzura
autorităţilor militare au trezit suspiciuni pentru media şi public asupra
veridicităţii informaţiilor primite. Dacă informaţia nu este reală pe
timpul sau după conflict, încrederea şi deci susţinerea publicului sunt
puse în pericol pentru viitor. În aceste cazuri, moralul forţelor armate
este afectat.
Adesea, aceasta poate crea un climat de suspiciune, ceea ce
înseamnă că nu sunt rezolvate problemele reale. Dacă oamenii sunt
bombardaţi cu informaţii pe care nu le cred şi deci descoperă că
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urmările sunt nereale, vor ezita să le acorde atenţie şi energie pentru a
susţine cauza. Este o lecţie pe care responsabilii militari trebuie să o
reţină!
Pentru jurnalişti ca şi pentru responsabilii politici şi public în
general, este vital ca informaţiile de care depind şi pe care ei îşi bazează
deciziile să fie exacte şi reale. Prin urmare difuzarea de informaţii
inexacte este la fel de dăunătoare şi pentru jurnalişti şi pentru
comandanţii militari. Dacă jurnaliştii relatează într-o manieră incorectă
conflictele şi violarea drepturilor omului, cum s-a încercat în unele
situaţii în Bosnia, sau dacă se copleşesc telespectatorii cu o mare
cantitate de fapte oribile şi statistici, oamenii încetează să creadă sau să
urmărească ştirile. Profesia de jurnalist poate fi compromisă, iar
jurnalistul respectiv riscă să se discrediteze în acest domeniu.
FIJ insistă pe etica profesională şi necesitatea de a se realiza
reportaje stricte şi corecte. Inevitabil, comandanţii militari şi jurnaliştii
vor continua să interacţioneze în zonele de conflict. Dreptul
Internaţional umanitar guvernează o mică parte a acestor relaţii.
3.2. Aspecte militare
Dreptul conflictelor armate a devenit tot mai complex. Una din
tendinţe s-a manifestat în direcţia multiplicării categoriilor de persoane
cărora să li se acorde un statut juridic special.
În virtutea Convenţiilor de la Geneva jurnaliştii reprezintă o
categorie distinctă de persoane. 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 înţelege drepturile jurnaliştilor. Este cu atât mai necesar, cu cât
convenţiile nu precizează cu claritate care sunt rolul şi responsabilităţile
jurnalistului.
În aceeaşi idee, măsurile preconizate de comandanţi în raport cu
corespondenţii de război şi/sau jurnalişti nu pot să limiteze aplicarea
dreptului umanitar. Militarii, indiferent de nivelul ierarhic, trebuie să
cunoască tratamentul aplicat jurnaliştilor, chiar dacă dreptul conflictelor
nu conţine prevederi exacte şi precise pentru militarul aflat pe teren.
Pentru a identifica responsabilităţile comandanţilor faţă de
corespondenţii de război şi jurnalişti, este important să se distingă cu
claritate categoriile de persoane şi statutul lor. Pentru aceasta, este
indispensabil să trecem în revistă convenţiile care fac precizări în acest
sens.
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3.3. Aspecte juridice
Pentru a înţelege specificul statutului persoanelor care au calitatea
de jurnalist şi/sau corespondent de război vom trece în revistă
prevederile convenţiilor care fac referire la această problematică.
a) GIII/1949, art. 4, acordă statut de prizonier de război, între
altele, următoarelor categorii de persoane: membrilor forţelor armate,
militari sau grupuri asimilate forţelor armate; persoanele care însoţesc
forţele armate - persoanele civile care desfăşoară activităţi în folosul
forţelor armate şi cu acestea, cum ar fi corespondenţi de război.
b) HIV/1907 (anexe şi art. 3) menţionează existenţa a două grupuri
într-un
conflict
armat:
combatanţi
şi
necombatanţi.
Jurnaliştii/corespondenţii de război pot cere să fie trataţi ca prizonieri.
c) GPI/1977 (art. 43 şi 50) stabileşte diferenţa dintre forţele armate
şi persoanele civile. Art. 43 defineşte compunerea forţelor armate şi
statutul combatanţilor (membrii forţelor armate altele decât personalul
sanitar şi religios). Art. 50, defineşte persoanele civile şi populaţia
civilă ca fiind acele persoane care nu aparţin categoriilor menţionate la
art. 43.
d) GPI/1977, Cap. III, art. 79 este intitulat „Măsuri de protecţie a
jurnaliştilor”.
4.Interpretarea convenţiilor
Mai întâi să vedem care este influenţa prevederilor convenţiilor
asupra statutului jurnaliştilor. În dreptul internaţional umanitar,
jurnaliştii şi alte persoane care transmit informaţii cu privire la
desfăşurarea acţiunilor militare, aşa după cum am precizat anterior, pot
avea unul din următoarele trei statute juridice:
- militar cu responsabilităţi media (ca membru al forţelor armate);
- corespondent de război însoţind forţele armate;
- persoană civilă cu responsabilităţi media.
(1) Personalul militar cu responsabilităţi media. Sunt consideraţi
membri ai forţelor armate şi au statut de combatant; în caz de capturare
beneficiază de statutul de prizonier de război; ei se află sub autoritatea
şi controlul unui comandant; nu au drepturi sau privilegii speciale ca
urmare a activităţii desfăşurate.
(2) Corespondenţii de război. Sunt persoane civile; au statut
general de persoană care însoţeşte forţele armate; trebuie să aibă asupra
lor o autorizaţie din partea forţelor armate pe care le însoţesc; nu au
drepturi sau privilegii speciale; dacă sunt capturaţi au statut de prizonier
de război sau privilegii speciale ca urmare a activităţii desfăşurate.
91

Autorizarea de a însoţi forţele armate precum şi dreptul la statutul
de prizonier de război exclude statutul pur civil şi plasează persoana în
cauză sub autoritate şi control militar. Aceasta determină o legătură de
fidelitate, care este oarecum delicată în cadrul relaţiilor dintre
comandamentul militar şi corespondentul de război.
Obligaţia de fidelitate dă comandanţilor puterea să aplice corect,
aceleaşi pedepse ca în cazul subordonaţilor săi. În afara sancţiunilor
penale, comandantul militar va putea retrage autorizaţia de
corespondent de război. Obligaţia de fidelitate (GIII/1949, art. 87 cu
privire la sancţiunile penale şi disciplinare luate în cazul prizonierilor
de război) va trebui să fie clar explicată atunci când se înmânează
autorizaţia de a însoţi forţele armate.
Corespondenţii infiltraţi în zona de conflict îşi păstrează statutul,
dar trebuie să primească instrucţiuni clare pentru a evita riscul de a fi
acuzat de spionaj. Ca persoane civile, corespondenţii de război nu
trebuie să poarte arme, pentru a evita să fie trataţi ca fiind combatanţi.
Dacă ei insistă să fie înarmaţi, atunci este recomandat să-şi schimbe
statutul de civil în cel de militar şi să înapoieze cartea de identitate.
(3) Persoanele civile cu responsabilităţi media (altele decât
corespondenţii de război) - Protocolul adiţional I, art. 79. Acestea au
acelaşi statut ca oricare dintre persoanele civile; nu au niciun drept sau
privilegiu special; nu trebuie să întreprindă nicio acţiune care poate
aduce atingere statutului lor de persoane civile.
Articolul 79 din GPI/1977, cu privire la jurnaliştii care îndeplinesc
misiuni profesionale periculoase precizează numai că au acelaşi statut
ca persoanele civile, ceea ce nu are niciun efect juridic.
Deoarece personalul de informare nu beneficiază de drepturi şi
privilegii mai extinse decât persoanele civile în general, derogările
menţionate în GIV/1949, art.5, dau comandanţilor dreptul de a impune
condiţii constrângătoare şi restricţii necesare din punct de vedere
militar, cum ar fi: stabilirea de reguli pentru media, impunerea cenzurii,
restrângerea accesului în zonele nevralgice, obligarea personalului de
informare să părăsească o zonă anume, stabilirea unei reşedinţe sau,
dacă este nevoie, internarea, stabilirea de proceduri.
4.Concluzii
1. Jurnaliştii care îndeplinesc misiuni profesionale periculoase în
zone de conflict armat sunt consideraţi 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,
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chiar dacă el însoţeşte forţele armate şi beneficiază de susţinerea lor
logistică.
2. Jurnaliştii care îndeplinesc misiuni profesionale periculoase pot
cere să beneficieze de protecţia prevăzută de instrumentele juridice de
drept internaţional umanitar, cu condiţia să nu întreprindă nicio acţiune
care să aducă atingere statutului lor de persoană civilă.
3. În acest context, ar trebui menţionat că un jurnalist riscă să nu
fie protejat (chiar dacă îşi păstrează „dreptul” la protecţia de care
beneficiază persoanele civile) dacă el urmează îndeaproape o unitate
militară pentru a-şi 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 ţintă militară legală.
4. Două categorii de jurnalişti pot deci să-şi îndeplinească misiunea
profesională într-o zonă de conflict: jurnaliştii acreditaţi pe lângă
forţele armate şi jurnaliştii independenţi. Dacă sunt capturaţi, primii
sunt consideraţi prizonieri de război, cei din urmă ca persoane civile
auxiliare şi li se aplică prevederile GIV/1949 şi GPI/1977.
5. Portul cărţii de identitate nu este un element constitutiv al
statutului juridic şi 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 responsabilităţi media, nu
beneficiază de niciun drept în plus faţă de personalul civil în general.
7. Persoanele civile cu responsabilităţi media trebuie să evite să
poarte arme, deoarece în caz contrar pot fi consideraţi combatanţi.
8. Concluzia generală, este aceea că dreptul internaţional umanitar
nu poate fi ignorat când suferinţa celor din jur te copleşeşte.
Informaţiile şi imaginile prezentate de media internaţională reprezintă
un îndemn în acest sens.
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Abstract
This study concerns the legal protection of
journalists, media professionals and associated personnel
working in conflict areas who are becoming more and
more often victims of violence.
Keywords: international humanitarian law, armed
conflict, risks of journalists, protection.

1. Introducere
Relaţiile dintre state, aşa cum se ştie de altfel, nu sunt
niciodată atât de paşnice precum ar trebui să fie. Raporturile
conflictuale au degenerat de multe ori în confruntări militare, în
războaie. Din această cauză, încălcarea drepturilor omului şi violenţa
reprezintă un cerc vicios pe care, din păcate, omenirea nu a reuşit să îl
elimine până astăzi. În aceste condiţii a apărut şi s-a dezvoltat dreptul
internaţional umanitar sau dreptul conflictelor armate sau dreptul
războiului (ius in bello), care reprezintă un ansamblu de reguli ce se
aplică în contextul conflictelor armate . De altfel, dreptul umanitar
încearcă să limiteze aceste conflicte, atât pentru a preveni, cât şi pentru
a limita suferinţa umană în timpul unor astfel de situaţii. Dreptul
internaţional umanitar priveşte şi tratamentul răniţilor şi, mai mult,
interzice atacurile împotriva civililor şi utilizarea anumitor tipuri de
arme. Trebuie subliniat faptul că normele din acest domeniu ţin seama
de protecţia victimelor conflictelor şi a bunurilor culturale. Dreptul
internaţional umanitar se aplică tuturor tipurilor de conflicte armate şi,
evident, trebuie respectat de toate părţile în conflict (1).
∗
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Reamintim că o mare parte a normelor dreptului internaţional
umanitar, referitoare la conduita în timpul ostilităţilor a fost elaborată
încă de la sfârşitul secolului al XIX- lea şi începutul secolului al XXlea, în cadrul celor două Conferinţe Internaţionale de Pace care s-au
desfăşurat la Haga în 1899 şi 1907. Participanţii la aceste conferinţe au
adoptat mai multe declarţii şi convenţii prin care se restrâng mijloacele
şi metodele de război. In aceste documente se regăsesc unele texte
referitoare la protecţia prizonierilor de război care se referă la
corespondenţii de presă .Nu trebuie omisă Convenţia de la Geneva din
27 iulie 1929, intrată în vigoare la 19 iunie 1931, care se referă la
tratamentul prizonierilor de război şi care prevede în art. 81 că
„persoanele care urmează forţele armate regulate, dar care nu fac parte
din acestea, cum ar fi: corespondenţii, reporterii şi personalul auxiliar al
acestora, în cazul reţinerii lor de către forţele inamicului se bucură de
statutul de prizonieri de război, cu condiţia de a avea asupra lor
permisul eliberat de către organele responsabile ale forţelor armate pe
care le urmează”.
Un pas înainte, după două războaie mondiale, care în prima
jumătate a secolului trecut au decimat omenirea, l-a reprezentat crearea
în urmă cu 75 de ani a Organizaţiei Naţiunilor Unite. Ea a pus bazele
unei noi ordini mondiale. Această organizaţie, în cadrul căreia rolul
esenţial în domeniul care ne preocupă revine Consiliului de Securitate,
şi-a manifestat „încă din primul moment hotărârea de a izbăvi
generaţiile viitoare de flagelul războiului”.
Ulterior creării O.N.U. au fost adoptate reglementări referitoare
la protecţia victimelor conflictelor armate. Acestea se regăsesc în cele
patru Convenţii de la Geneva din 1949 şi se aplică răniţilor şi
bolnavilor din forţele armate aflate în campanie (prima convenţie);
răniţilor, bolnavilor şi naufragiaţilor forţelor armate de pe mare (a doua
convenţie); tratamentului prizonierilor de război (a treia convenţie) şi
protecţiei persoanele civile în timp de război ( a patra convenţie).
Subliniem faptul că art.3, comun celor patru Convenţii, prevede
că trebuie tratate cu umanitate „persoanele care nu participă direct la
ostilităţi, precum şi membrii forţelor armate care au depus armele şi
persoanele care au fost scoase din luptă din cauză de boală, de rănire
detenţie sau pentru orice altă cauză”. Faţă de aceste persoane este
interzis să se aducă atingeri „vieţii şi integrităţii corporale”, să fie luate
ca ostatici, să se aducă prejudicii demnităţii lor ş.a.
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Articolul 53 din cea de-a patra Convenţie interzice distrugerea
bunurilor mobile sau imobile, indiferent cui aparţin, în afara cazurilor
în care aceste distrugeri vor fi absolut necesare operaţiilor militare etc.
Convenţiile de la Geneva din 1949 au marcat în dezvoltarea
dreptului umanitar şi în întărirea legalităţii internaţionale o etapă de o
mare importanţă. Aceste convenţii, care au fost semnate de România la
10 februarie 1950 şi ratificate la 1 iunie 1954, cu rezerve, pe care statul
nostru le-a retras prin Legea nr. 277 din 15 mai 2002, însumează
regulile de drept internaţional umanitar, o adevărată codificare a lor,
proces, de altfel, început şi patronat de Comitetul Internaţional al Crucii
Roşii (2).
2. Limitarea consecinţelor conflictelor armate
Menţionăm că limitarea consecinţelor conflictelor armate a
reprezentat o preocupare permanentă a O.N.U. Ea a căpătat expresie în
mai multe documente, ca de exemplu Rezoluţia 237(1967) a
Consiliului de Securitate, prin care s-a precizat că drepturile omului
trebuie protejate chiar în condiţii de război. S-a cerut guvernelor
interesate să respecte cu scrupulozitate principiile umanitare care
guvernează tratamentul prizonierilor de război şi protecţia persoanelor
civile în timpul conflictelor armate. Constatându-se frecvente încălcări
ale acestor principii umanitare, comunitatea internaţională a cerut în
nenumărate rânduri încetarea practicilor pe care lumea civilizată nu le
mai poate tolera: violenţa şi brutalitatea, cu deosebire masacre, execuţii
sumare, torturi, tratamente inumane aplicate prizonierilor, uciderea de
persoane civile în timpul conflictelor armate, folosirea de arme
chimice, biologice, bombe cu napalm ş.a.
Statelor membre li s-a cerut să respecte normele de drept
internaţional care există în materie şi, totodată, să studieze adoptarea de
noi norme capabile să îi protejeze pe locuitori şi beligeranţi în condiţiile
de război internaţional sau civil. Apoi, prin Rezoluţia 2444 (XXIII) din
19 decembrie 1968 a Adunării Generale O.N.U. s-a cerut să se studieze:
măsurile care ar trebui luate pentru a asigura o mai bună aplicare a
convenţiilor şi regulilor internaţionale cu caracter umanitar în orice
situaţie de conflict armat precum şi necesitatea elaborării unei noi
convenţii internaţionale cu caracter umanitar sau alte instrumente
juridice potrivite în scopul asigurării unei mai bune protecţii a civililor,
prizonierilor şi combatanţilor şi interzicerii şi limitării folosirii
anumitor metode şi mijloace de luptă.
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Este important de amintit că în 1969, Adunarea Generală a
O.N.U. a examinat două rapoarte ale Secretarului general al
organizaţiei care conţineau: primul, un istoric al instrumentelor
internaţionale cu caracter umanitar referitor la conflictele armate
precum şi relaţiile existente între Convenţiile de la Geneva şi alte
instrumente internaţionale din domeniul drepturilor omului; cel de-al
doilea raport analiza : modul în care instrumentele adoptate în cadrul
O.N.U. asigură protecţia drepturilor omului în perioade de conflict
armat. Remarcăm faptul că s-a ajuns la concluzia demnă de evidenţiat
că, în anumite situaţii, protecţia asigurată de aceste instrumente este
mai amplă decât protecţia asigurată de Convenţiile de la Geneva.
Pactul Internaţional privind Drepturile Civile şi Politice nu permite nici
o derogare în acest sens, acesta aplicându-se şi în timp de pace şi în
timp de război. Deci Pactul asigură o protecţie mult mai largă în
comparaţie cu Convenţiile de la Geneva. S-au mai făcut propuneri de
lege lata şi de lege ferenda asupra unor texte privind protecţia în acest
domeniu care se regăsesc în instrumente juridice internaţionale
adoptate ulterior. Cităm cu titlu de exemplu,dintre cele adoptate în
ultimii ani ,Pactul Mondial cu privire la Migraţie şi Pactul Mondial cu
privire la Refugiaţi adoptate de O.N.U.în 2018(3)
3.Protecţia juridică a ziariştilor aflaţi în zone de conflict armat
La 8 iunie 1977, cu prilejul celei de-a patra Conferinţe
Diplomatice asupra reafirmării şi dezvoltării dreptului internaţional
umanitar aplicabil în conflicte armate, au fost elaborate şi adoptate
două protocoale adiţionale la Convenţiile din 1949, referitoare la
protecţia victimelor conflictelor armate internaţionale şi respectiv
privind protecţia victimelor conflictelor armate neinternaţionale.
In primul protocol adiţional, sunt enunţate unele principii
fundamentale şi definiţii, sunt înscrise dispoziţii care urmăresc
îmbunătăţirea situaţiei răniţilor, bolnavilor, naufragiaţilor în cazul
conflictelor armate internaţionale. Sunt tratate în acest instrument
juridic metode şi mijloace de război şi statutul combatanţilor şi
prizonierilor de război. Se mai prevede că spionii şi mercenarii nu au
dreptul la statutul prizonierilor de război. De asemenea, se tratează în
acest protocol protecţia populaţiilor civile care au căzut în puterea forţei
adverse. Importante sunt şi prevederile care enunţă măsurile de aplicare
a convenţiilor şi protocolului, precum şi de reprimare a infracţiunilor la
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acestea. Printre măsuri s-a prevăzut crearea unei Comisii internaţionale
de stabilire a faptelor însărcinată să ancheteze presupusele încălcări ale
dispoziţiilor documentelor menţionate mai înainte.
Cel de-al doilea protocol adiţional, care se referă la conflictele
armate neinternaţionale, priveşte şi conflictele armate dintre forţele
armate ale unui guvern şi forţele armate dizidente sau grupuri armate
organizate care exercită controlul asupra unei părţi a teritoriului.El nu
se aplică situaţiilor de tulburări sau de tensiuni interne cum ar fi
răscoalele sau alte acte sporadice şi izolate de violenţă. În acest
protocol sunt înscrise dispoziţii privitoare la tratamentul umanitar al
tuturor persoanelor care nu participă direct sau nu mai participă la
ostilităţi, indiferent dacă sunt sau nu private de libertate. Se precizează
că uciderea, tortura, mutilarea, pedepsele corporale sunt complet
interzise; se mai enunţă modalităţile de protecţie precum şi îngrijirile ce
trebuie acordate persoanelor rănite, bolnave sau naufragiate în perioade
de conflict armat neinternaţional şi alte astfel de dispoziţii.
Aceste două protocoale adiţionale la Convenţiile de la Geneva
sunt instrumentele juridice de referinţă în ceea ce priveşte protecţia
ziariştilor aflaţi în misiune profesională periculoasă (4). Articolul 79
din Protocolul 1 precizează că „Ziariştii care îndeplinesc misiuni
profesionale periculoase în zone de conflict armat vor fi considerate ca
fiind persoane civile”.
Persoanele civile sunt definite în articolul 50 paragraf
1.Articolul 50 retrimite la art.4A, punct 4: „Persoanele care urmează
forţele armate fără ca să facă direct parte din ele, asemenea membrilor
civili ai echipajelor avioanelor militare, corespondenţii de război,
furnizorii, membrii unităţilor de lucru sau de servicii însărcinaţi cu
bunăstarea forţelor armate, cu condiţia ca ele să fi primit autorizaţie de
la forţele armate pe care le însoţesc, acestea fiind ţinute să le elibereze o
carte de identitate asemănătoare modelului. Protocolul 1 precizează că
ziariştii beneficiază de protecţie cu condiţia să nu întreprindă acţiuni
care să aducă atingere statutului lor de persoane civile.
Evident, dreptul internaţional umanitar se adresează în primul
rând statelor, un mare număr de dispoziţii urmând însă a fi respectate
de indivizi. Dar, raţiunile umanitare îşi găsesc izvorul în valorile morale
şi în ideologia unei societăţi a naţiunilor civilizate (5), ceea ce face
destul de greu de găsit un temei juridic în dreptul internaţional public.
Reacţiile internaţionale faţă de ororile războaielor, care au dus
la adoptarea Convenţiilor internaţionale menţionate şi a altor
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instrumente juridice în domeniu, au apărut în mare parte datorită mass
media. Numeroşi ziarişti au publicat interviuri cu militari şi civili
însoţite de imagini înfiorătoare, imagini din timpul atacurilor armate,
fotografii cu răniţi, articole cu şi despre civilii aflaţi în zonele de
conflict, victime ale conflagraţiilor. Nu au fost prea mulţi cei care s-au
întrebat însă la ce riscuri sunt supuşi ziariştii în exercitarea liberă a
profesiei în timpul unui conflict armat.
Profesia de ziarist presupune în prezent să se ţină seama de
riscul care trebuie asumat pe câmpul de luptă, de identificarea tuturor
factorilor de risc. În orice izbucnire a unui conflict armat, prima victimă
este adevărul. De aceea, este important ca ziariştii să facă reportaje
imparţiale şi veridice privind situaţia din zonele de conflict pentru a
face cunoscut adevărul de către lumea întreagă. Ei devin în aceste
condiţii ţinta unor atacuri violente, numărul celor care şi-au pierdut
viaţa în zonele de conflict în ultimele decenii fiind impresionant. De
altfel, reducerea incertitudinii în zona de conflict pentru un ziarist,
pentru viaţa lui presupune aplicarea unui mecanism de gestiune a
riscului, atât pe plan individual, cât şi pe plan instituţional. Într-o epocă
în care un telefon mobil, o cameră video, un microfon şi tot ce a adus
nou revoluţia tehnologică poate atrage focul beligeranţilor, se pune în
balanţă opţiunea, plină de risc, de a informa, de la faţa locului, într-un
conflict şi opţiunea de a nu merge la faţa locului. Observăm, din ce în
ce mai mult o deteriorare a condiţiilor de lucru în zonele de conflict,
care îi determină din ce în ce mai mult pe ziarişti, organizaţiile lor
profesionale, trusturile de presă să îşi pună problema necesităţii
prezenţei ziariştilor în teatrul operaţional, problema pericolului pe care
această prezenţă o presupune pentru ziarist şi problema mijloacelor de a
evita pe cât posibil acest risc.
O serie de rezoluţii ale Consiliului de Securitate al O.N.U. se
referă direct sau indirect la protecţia ziariştilor aflaţi în misiuni
periculoase. Amintim, cu titlu de exemplu, Rezoluţia 1265/1999, care
de altfel este prima rezoluţie a Consiliului cu tema „Protecţia civililor”,
rezoluţiile 1296/2000; 674/2006;1894/2009, privind protecţia civililor
în timpul conflictelor armate. De asemenea, menţionăm rezoluţiile
Consiliului 1738/2006 privind protecţia ziariştilor, profesioniştilor
media şi personalului asociat, în perioada de conflict armat şi
2222/2015 referitoare la protecţia ziariştilor în situaţii de conflict prin
care se cere întărirea protecţiei ziariştilor, din ce în ce mai des victime
ale atacurilor ucigaşe în zonele de conflict.
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4.Concluzii
Considerăm că este importantă colaborarea statelor pentru a
contribui la garantarea respectării libertăţii de exprimare în orice
situaţie, chiar în cazul unui conflict armat, pentru a nu permite ca
zonele de conflict să devină adevărate găuri negre în materie de
informaţie corectă, din cauza riscului la care sunt supuşi ziariştii,
profesioniştii media şi personalul asociat. În acest scop, ar fi necesară
efectuarea unor anchete judiciare în baza unor reglementări UNESCO
actualizate şi aducerea în faţa justiţiei a autorilor atacurilor ucigaşe
împotriva ziariştilor din zonele de conflict şi pedepsirea lor în virtutea
normelor dreptului umanitar.
Evident, formarea şi educaţia în domeniul dreptului umanitar,
inclusiv a ziariştilor, trebuie să aibă un rol esenţial (6). Această acţiune
concurează cu activitatea dusă pentru prevenirea şi încetarea atacurilor
împotriva civililor şi, în acest context, a ziariştilor, profesioniştilor
media şi membrilor personalului asociat. De altfel, chiar din ultimii ani
ai secolului trecut a apărut ca o preocupare permanentă a organizaţiilor
de presă, a instituţiilor de învăţământ superior în domeniu formarea în
drept internaţional umanitar a ziariştilor care îşi desfăşoară activitatea
în zone de conflict şi formarea ad-hoc a ziariştilor care merg în misiuni
care implică un risc.
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Abstract
During troubled times and in harsh places lots of
journalists and war correspondents have risked their lives assuming
a special role of investigating and documenting developing
conflicts, war crimes or atrocities directly from the war zones. In
our view their entire effort is a statement for the protection of our
right to be properly and in time informed. This paper connects the
international law provisions concerning the protection of
journalists and media with the constitutional aspects of guarding a
fundamental right of citizens, the right to information.
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Astăzi la nivel european şi internaţional importanţa drepturilor
omului este puternic subliniată de contextul geopolitic. Lupta pentru
dominaţia asupra resurselor epuizabile, războaiele economice, apariţia
unui nou tip de conflict, „războiul hibrid”, în care sunt implicaţi şi
actori non-statali şi dramele umane generate de noile valuri
imigraţioniste au determinat organismele care supraveghează
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti să se întrunească într-un
ritm mai frecvent şi mai alert ca niciodată în forumuri, conferinţe şi
şedinţe de lucru extinse tocmai pentru a putea face faţă unor provocări
care ameninţă însăşi fundamentul construcţiei Uniunii Europene dar şi
al sistemului de drept internaţional.
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Libertatea omului, posibilitatea de a se manifesta fără
constângeri, este ceea ce îl defineşte ca persoană. Fără această libertate
individul se plafonează, nu evoluează. Fără ea probabil progresele la
care a ajuns lumea din ziua de azi nu ar fi fost posibile deoarece este
nevoie de o minte neîngrădită, fără bariere impuse asupra gândirii,
asupra stilului de viaţă, asupra ideilor, pentru a avea ocazia de a încerca
necunoscutul şi astfel să fie permis progresul în toate domeniile care au
făcut umanitatea ceea ce este la ora actuală. Dar, pentru a se putea
dezvolta, omul are nevoie de condiţii. Iar aceste condiţii sunt de fapt
satisfacerea nevoilor. Nevoile elementare descrise de Maslow în
piramida sa. Nevoia de a se hrăni, de siguranţă, de a primi o educaţie.
Toate aceste nevoi depind de libertate, aceasta oferind unei persoane
posibilitatea de a-şi urmări scopurile, scopuri stabilite de el însuşi,
libertatea de a-şi stabili o ierarhie a importanţei nevoilor pe care trebuie
să şi le satisfacă şi a modalităţii prin care ajunge la atingerea acestora.
Foarte sugestiv pentru a descrie libertatea este, în opinia mea, articolul
4 din Declaraţia Drepturilor Omului din 1948: Libertatea constă în a
putea face tot ce nu dăunează altuia. De asemenea, exerciţiul drepturilor
naturale ale fiecărui om nu are limite decât cele care asigură celorlalţi
membrii ai societăţii să se bucure de aceleaşi drepturi. Aceste limite nu
pot fi determinate decât de lege 34.
Există numeroase definiţii şi analize ale regimului democratic
dintr-o multitudine de puncte de vedere şi bazate pe diferite criterii. Ea
a fost văzută de Abraham Lincoln ca Guvernarea poporului, de către
popor, pentru popor 35, ca Guvernarea prin discuţie de către John Stuart
Mill în „Despre libertate”, Winston Churchill o vedea ca pe Un sistem
politic prost, însă cel mai bun pe care omenirea l-a inventat până
acum, Alexis de Tocquville spunea că Democraţia înseamnă libertate
combinată cu egalitate în „Despre democraţie în America” iar
Dicţionarul Explicativ o defineşte ca pe o Formă de organizare şi de
conducere a unei societăţi, în care poporul îşi exercită (direct sau
indirect) puterea” 36. Definiţia care se potriveşte cel mai bine obiectului
de studiu al acestei lucrări este cea dată de David Beetham şi Kevin
Boyle în lucrarea „Democraţia” care spune că democraţia implică
respectarea a două principii fundamentale: controlul poporului asupra
34

http://www.oado.ro/index.php?unde=rev&id=94&art=543 accesat iunie 2019.
Lijphart, Arend. Modele ale democraţiei-Forme de guvernare şi funcţionare în
treizeci şi şase de ţări, Ed Polirom, Iaşi, 2000, pag. 25.
36
http://dexonline.ro/search.php?cuv=democratie accesat mai 2019.
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procesului de luare a deciziei colective şi egalitatea în drepturi a
fiecăruia în exercitarea acestui control. 37
Democraţia se caracterizează prin existenţa unui sistem de
drepturi şi libertăţi ale indivizilor, a căror aplicare în practică este
garantată de către stat, prin intermediul organelor împuternicite de
acesta. Alte elemente care definesc regimurile democratice sunt
pluripartidismul politic şi ideologic, principiul separaţiei puterilor în
stat, constituirea conducerii prin consultarea cetăţenilor în alegeri
libere. Toate aceste elemente sunt menite să reflecte cât mai bine faptul
că democraţia este un regim care are grijă de cetăţenii săi, care le
respectă drepturile şi care acceptă multitudinea de idei, credinţe,
personalităţi şi personaje care trăiesc într-un stat. Încă din definiţia lui
Beetham şi din orice altă definiţie pe care am lua-o în considerare,
putem vedea că democraţia este strâns legată de „drepturi” şi că
presupune valori precum libertatea, egalitatea, dreptatea. Din nefericire
în regimurile totalitare şi autoritare aceste valori nu îşi găsesc o
modalitate de expresie.
Din păcate, puţini sunt autorii care au abordat problema
democraţiei din perspectiva drepturilor şi libertăţilor. În principal
aceasta a fost dezbătută din punct de vedere ştiinţific, tehnic, s-au
concentrat asupra modului de formare, de funcţionare şi de menţinere a
regimului. Evident au fost şi referiri la valorile menţionate mai sus, dar
nu destul de mult accentuate sau luate în considerare. Voi da în
continuare exemple de viziuni asupra democraţiei, dar numai cele care
privesc libertatea individuală deoarece aceasta este punctul de interes al
lucrării de faţă.
Aristotel considera în „Politica” despre democraţie că poate
exista doar acolo unde este respectată libertatea oamenilor. Voinţa
majorităţii este cea care predomină cetăţeanul nu este ţinut să asculte
de oricine ar fi; sau daca ascultă, o face numai cu condiţia ca să
comande şi el la rândul său... 38
Alexis de Tocqueville o descrie în Despre democraţie în
America ca pe egalitatea de condiţii. 39 Împreună cu libertatea, acestea
sunt chintesenţa regimului democratic. El consideră că democraţia este
o formă de conducere spre care umanitatea a evoluat treptat dar la care
Beetham, David şi Boyle, Kevin. Democraţia, Cluj-Napoca, ed. Atlas-Clusium,
2002, pag 5.
38
Aristotel, Politica, Bucureşti, Ed. Paideia, 2001, pag 97.
39
Tocqueville, Alexis., Despre democraţie în America, Ed. Humanitas. Bucuresti,
2017, p. 41.
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trebuia să ajungă în mod inevitabil deoarece toate instituţiile,
categoriile sociale, au contribuit la dezvoltarea egalităţii de condiţii.
Samuel Hungtington nu s-a referit la democraţie în sens teoretic în
Ciocnirea civilizaţiilor, dar a vorbit despre aceasta şi a analizat-o în
relaţie cu drepturile omului, vorbind despre diferenţele de cultură care
pot influenţa regimul democratic, instalarea, menţinerea şi evoluţia
lui 40.
Există şi păreri care susţin că drepturile naturale, care stau la
baza democraţiei, nu există. Nu există un bine comun spre care să tindă
umanitatea iar poporul nu este cel care decide pentru sine, el fiind doar
în stare de a accepta sau îndepărta oamenii chemaţi să îl guverneze 41.
Domeniul drepturilor omului s-a constituit prin contribuţii
succesive aduse prin cercetarea marilor principii în materie, a
dispoziţiilor nomative, a instituţiilor. Dar, ca orice altă ştiinţă teoretică,
pură şi aplicată, ştiinţa drepurilor omului a progresat în condiţiile
alternanţei perioadelor luminoase cu altele de obscuritate 42.
Aşa cum democraţia nu poate exista fără drepturi, libertăţi,
societate civilă, pluralism politic, egalitate, nici libertatea nu poate
exista decât în cadrul unei societăţi care permite manifestarea sa sub
diferite forme, idei, acţiuni, persoane şi personalităţi.
În contextul evoluţiei societăţii, omul a devenit cetăţean. Astfel,
drepturile omului sunt acum corelate cu statutul său juridic, el fiind
nevoit să se raporteze atât la condiţia sa de individ, cât şi la cea de parte
a unei societăţi. De aceea există termenul de „libertăţi” care se referă la
faptul că omul îşi poate exercita voinţa fară constrângeri. Acest termen
este completat, pentru a reflecta şi cealaltă condiţie umană cu
„publice”- libertăţi publice- deoarece este nevoie de intervenţia statului,
care, legitimat de faptul că este titular al suveranităţii juridice, trebuie
să vegheze ca fiecare să aibe posibilitatea de a îşi manifesta voinţa, dar
fară să afecteze pe cei din cadrul societăţii a cărei parte este. În cadrul
conceptului de drepturi fundamentale, sunt încorporate mai multe
dimensiuni:
- sunt drepturi subiective
- sunt drepturi esenţiale pentru cetăţeni
Hungtington, Samuel P. Ciocnirea civilizaţiilor, Filipeştii de Târg-Prahova, Ed.
Antet, pag. 280-290.
41
Schumpeter ,Joseph, apud Hastings, Michael. Abordarea ştiinţei politice,Iaşi, ed.
Institutul European, 2000, pp. 100.
42
Moroianu Zlatescu, Irina.Drepturile omului: un sistem în evoluţie. Ediţia a II-a, Ed.
IRDO 2008 p. 24.
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- datorită importanţei lor sunt înscrise în constituţii, declaraţii de
drepturi etc 43.
Prin intermediul dialogului diplomatic şi al negocierilor, în
1899 şi 1907, la Haga s-au reglementat practicile şi obiceiurilor
războiului, s-a statuat existenţa naţionalităţilor, s-a introdus conceptul
mandatelor internaţionale, al standardelor internaţionale referitoare la
muncă şi al normelor de protecţie a minorităţilor. Toate acestea însă nau putut împiedica desfăşurarea de forţe care a produs Marele Război
dar au pavat drumul pentru apariţia Scoietăţii /Ligi Naţiunilor fiind o
serie de momente de primă importanţă pentru prima jumătate a
secolului al XX-lea, dar şi de reflecţie pentru perioada ce urma să vină.
Istoria emancipării omului trebuie văzută mai întâi ca o istorie a
gândirii, mai mult decât o istorie a instituţiilor sociale, politice,
economice 44.
Din nefericire nici Liga Naţiunilor şi nici lecţia primului Război
Mondial n-au fost suficiente pentru a se evita o nouă ,,ciocnire a
civilizaţiilor”. De această dată una care a produs orori atât de mari şi a
descătuşat forţe distructive atât de puternice încât însăşi existenţa
umanităţii ar fi putut fi pusă în pericol. În faţa pericolului extincţiei şi
pentru a se împiedica derapajele internaţionale după această perioadă,
preocupările dreptului internaţional public s-au orientat cu precădere
asupra individului ca valoare supremă care trebuie ocrotită. Adoptarea
Cartei ONU şi, mai ales, a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului
va declanşa un proces amplu şi deosebit de complex care va face din
drepturile omului o instituţie de drept internaţional cu vocaţie
universală. S-a ajuns astfel la individualizarea unei discipline de sine
stătătoare, cu un limbaj şi o metodologie proprie de acumulare,
interpretare şi explicitare a informaţiilor, cu tehnici statistice de
analiză 45.
Chiar din preambul, Declaraţia Drepturilor Omului porneşte de
la concepţia că recunoaşterea demnităţii inerente tuturor membrilor
familiei umane şi a drepturilor lor egale şi inalienabile constituie
fundamentul libertăţii, al dreptăţii şi al păcii în lume. Ea consideră că
tocmai ignorarea şi dispreţuirea drepturilor omului au condus la acte de
Boc, Emil. Drepturile omului şi libertăţile publice, vol. I, Cluj-Napoca, ed. Accent,
2005, pag. 55.
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barbarie, iar făurirea unei lumi în care fiinţele umane vor beneficia de
libertatea cuvântului şi a convingerilor, eliberate fiind de teroare şi
mizerie, este proclamată drept cea mai înaltă aspiraţie a omului. Iată de
ce Adunarea Generală ONU a proclamat această declaraţie ca ideal
comun către care trebuie să tindă popoarele şi toate naţiunile pentru
recunoaşterea şi aplicarea universală şi afectivă a acestor drepturi şi
libertăţi. Redactată în 30 de articole, Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului consacră atât drepturi civile şi politice , cât şi
drepturi economice, sociale şi culturale.
Pentru tematica noastră este important să menţionăm că
articolul 19 al Declaraţiei statuează faptul că orice om are dreptul la
libertatea opiniilor şi exprimării; acest drept include libertatea de a avea
opinii fără imixtiune din afară, precum şi libertatea de a căuta, de a
primi şi de a răspîndi informaţii şi idei prin orice mijloace si
independent de frontierele de stat.
În patru din articolele sale (1, 2, 22 şi 28), Declaraţia stabileşte
fundamentele cu valoare de principiu pe care se înalţă întregul edificiu
al drepturilor şi libertăţilor consacrate: - art. 1 precizează că toate
fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. Ele
sunt înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unele
faţă de altele în spiritul fraternităţii; - art. 2 nu admite în exercitarea
drepturilor şi libertăţilor proclamate nici o deosebire bazată pe rasă,
culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, origine
naţională sau socială, avere, naştere sau decurgând din orice altă
situaţie, dar nici bazată pe statutul politic, juridic sau internaţional al
ţării sau teritoriului de care aparţine persoana; - art. 22 stabileşte
fundamentul exercitării drepturilor economice, sociale şi culturale,
respectiv faptul că orice persoană, în calitate de membru al societăţii,
are dreptul la securitate socială şi este îndreptăţită să obţină respectarea
drepturilor economice, sociale şi culturale indispensabile pentru
demnitatea şi libera dezvoltare a personalităţii sale, prin efort naţional
şi cooperare internaţională, ţinându-se seama de organizarea şi de
resursele fiecărei ţări; - art. 28 menţionează că fiecare persoană are
dreptul să beneficieze, pe plan social şi internaţional, de existenţa unei
ordini care să permită ca drepturile şi libertăţile enunţate în Declaraţie
să-şi poată găsi o realizare deplină.
Uniunea Europeană a fost permanent preocupată de drepturile
omului, ea adoptând sfârşitul anului 2000, la Nisa, Carta drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene care afirmă în preambulul său că
Uniunea se bazează pe „valorile indivizibile şi universale ale demnităţii
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umane, ale libertăţii, ale egalităţii şi ale solidarităţii; ea are la bază
principiul democraţiei şi principiul statului de drept.” Această cartă
vorbeşte pe lângă drepurile pe care le apară şi despre „responsabilităţi
şi obligaţii atât faţă de ceilalţi cât şi faţă de comunitatea umană şi
generaţiile viitoare”. Carta Uniunii Europene privind Drepturile
Fundamentale adoptată în cadrul Consiliului Europei de la Nisa din 710 decembrie 2000 întăreşte valorile şi principiile care stau la baza
Uniunii Europene, „plasează persoana în centrul acţiunii sale, instituind
cetăţenia Uniunii Europene şi creând un spaţiu de libertate, securitate şi
justiţie” 46.
Cu referire la acest din urmă aspect, este general agreat faptul că
Uniunea susţine, într-adevăr implementarea, conform propriului său
model, „unitate în diversitate”, a dreptului internaţional al diversităţii
culturale şi participă prin intermediul valorilor promovate în cadrul
politicii sale externe la consolidarea acestuia şi la nivel mondial.
Proiectul european contribuie la dezvoltarea culturii şi identităţii
statelor membre dar şi la păstrarea şi posibilitatea de manifestare a
tradiţiilor, credinţelor şi obiceiurilor acestora, asigurând un mediu
stabil, intercultural, liber şi consolidat al cetăţenilor Uniunii 47. Totodată
merită menţionat articolul 11 al Cartei care prin cele două alineate ale
sale proclamă că orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare.
Acest drept cuprinde libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau de
a transmite informaţii sau idei fără amestecul autorităţilor publice şi
fără a ţine seama de frontiere dar şi că libertatea şi pluralismul
mijloacelor de informare în masă sunt respectate.
Aşadar putem conchide că datorită importanţei lor, drepturile
fundamentale au fost înscrise pe rând în lucrări filosofice, în declaraţii
de drepturi, pacte internaţionale şi legi fundamentale. În momentul în
care au fost apreciate ca valori esenţiale pentru umanitate au fost
imediat înglobate şi sub o forma de ocrotire juridică aparte. Adăugarea
lor în legile fundamentale, în Constituţiile statelor, a însemnat
certificarea acestora şi generarea mecanismelor legale subsidiare pentru
garantarea, protejarea şi exercitarea lor.
Mai departe înţelegem că pentru respectarea universală şi
efectivă a drepturilor omului este nevoie de o largă şi intensă cooperare
internaţională între state. În acest sens comunitatea internaţională a
creat sistemul de protecţie şi garantare a drepturilor omului pe care
46
47

Deleanu, Ion. op. cit. pp. 223-224.
Idem.
108

teoreticienii l-au denumit în literatura de specialitate ca „mecanisme de
garantare internaţională”. Mecanisme împărţite în două categorii:
jurisdicţionale (care deţin instrumentele juridice prin care se creează
organe cu atribuţii jurisdicţionale, având competenţe să examineze
plângerile adresate şi să pronunţe hotarâri care să aibă autoritate de
lucru judecat) şi nejurisdicţionale (care nu dispun de forţa de
constrângere necesară asigurării îndeplinirii lor, atunci când nu sunt
transpuse în practica de buna voie 48.
O legătură strânsă a ştiinţei drepturilor omului este cu dreptul
constituţional, fiindcă în acest drept sunt prezente legi constituţionale în
care se găsesc înscrise drepturile omului, drepturi care, în fond,
determină raporturile dintre stat şi persoană, văzută în calitate de
cetăţean. Aceste legi definesc domeniul în care statul nu poate
interveni, în care statul are obligaţia să le protejeze, să le promoveze, şi
tot aici sunt înscrise şi obligaţiile pe care cetăţeanul le are faţă de stat 49.
Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Politice şi Civile
oferă în articolul 19, alineatul 2 o garantare a dreptului la informaţie
garantând că orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare; acest
drept cuprinde libertatea de a căuta, de a primi şi de a răspândi
informaţii şi idei de orice fel, indiferent de frontiere, sub forma orală,
scrisă, tipărită ori artistică sau prin orice alt mijloc, la alegerea sa.
Conform teoriei celor trei generaţii de drepturi ale omului
elaborată de profesorul Karel Vasek, dreptul la informaţie la fel ca cel
la educaţie poate fi considerat un drept cultural şi aparţine drepturilor
de a doua generaţie 50. În constituţia României dreptul la informaţie este
garantat la articolul 31 care prevede că dreptul persoanei de a avea
acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.
Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să
asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi
asupra problemelor de interes personal. Dreptul la informaţie nu trebuie
să prejudicieze măsurile de protecţie a tinerilor sau securitatea
naţională. Mijloacele de informare în masă, publice şi private, sunt
obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice.
Aşadar efortul corespondenţilor de informare a cetăţenilor prin
relatări din zonele de conflict, din teatrele de operaţiuni sau din orice
Scaunas Stelian, Dreptul internaţional al drepturilor omului, Ed. All Beck,
Bucuresti, 2003.
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locaţie unde există un risc major asupra propriei vieţi sau a integrităţii
corporale poate fi catalogat ca un act de curaj efectuat în sprijinul
garantări unui drept fundamental. Fără a oferi o definiţie precisă a
acestora, dreptul umanitar distinge două categorii de jurnalişti care
lucrează în zone de conflict: corespondenţi de război acreditaţi la
forţele armate şi jurnalişti „independenţi”. Conform dreptului public
internaţional, prima categorie cuprinde toţi „jurnaliştii de specialitate
care, cu autorizaţia şi sub protecţia forţelor armate ale unui beligerant,
sunt prezenţi la teatrul operaţiunilor, în vederea furnizării de informaţii
despre evenimente legate de ostilităţi”. Această definiţie reflectă o
practică urmată în timpul celui de-al Doilea Război Mondial şi al
Războiului din Coreea, când corespondenţii de război purtau uniforme,
se bucurau de privilegiile ofiţerilor şi erau puse sub autoritatea şefului
unităţii militare în care erau încorporaţi. În ceea ce priveşte termenul de
„jurnalist”, acesta desemnează, potrivit unui proiect de convenţie al
ONU din 1975, „orice corespondent, reporter, fotograf şi asistenţii lor
tehnici de film, radio şi televiziune care sunt angajaţi în mod obişnuit în
oricare dintre aceste activităţi ca fiind ocupaţia principală”...
Corespondenţii de război se încadrează în categoria
„persoanelor care însoţesc forţele armate fără a fi de fapt membri ai
acestora”. Deoarece nu fac parte din forţele armate, se bucură de
statutul civil şi de protecţia derivată din acest statut. Mai mult, întrucât
sunt coparticipante la efortul de război au dreptul la statutul de
prizonier de război atunci când cad în mâinile inamicului, cu condiţia să
fie autorizate în mod corespunzător să însoţească forţele armate.
Participanţii la Conferinţa diplomatică desfăşurată la Geneva din 1974
până în 1977 au considerat că, pentru a răspunde mai bine la nevoile
din timpul lor, ar fi recomandabil să se includă o prevedere specială
privind „măsurile de protecţie pentru jurnalişti” în Protocolul I pentru a
completa articolul 4 (A) (4) din a treia convenţie de la Geneva.
Dispoziţia care rezultă - articolul 79 - nu schimbă regimul aplicabil
corespondenţilor de război. [...]
Articolul 79 prevede formal că jurnaliştii angajaţi în misiuni
profesionale periculoase în zonele de conflict armat sunt civili în sensul
articolului 50 alineatul (1). Ca atare, aceştia se bucură de întreaga
protecţie acordată civililor în temeiul dreptului internaţional umanitar.
Jurnaliştii sunt astfel protejaţi atât împotriva efectelor ostilităţilor, cât şi
împotriva unor măsuri arbitrare luate de o parte la conflict atunci când
intră în mâinile acelei părţi, fie prin capturare, fie prin arest. Cartea de
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identitate menţionată la articolul 79 alineatul (3) nu creează un statut
pentru titularul său, ci doar„ atestă statutul său de jurnalist”.
Fără îndoială că meseria de jurnalist în sine comportă o serie de
riscuri asumate mai ales când investigaţiile vizează subiecte politice
controversate, cazuri majore de corupţie sau carteluri infracţionale care
acţionează interconectat la nivel global. În ultimii trei ani, două cazuri
au şocat bătrânul continent, întâlnite în două democraţii europene,
Slovacia şi Malta, care s-au confruntat cu scandaluri politice majore în
ceea ce priveşte uciderea unui jurnalist. Slovacia şi Malta nu sunt
singurele ţări care au dat titlu asupra scandalurilor jurnaliştilor ucişi.
Atât Rusia cât şi Arabia Saudită s-au confruntat cu acuzaţii cu privire la
uciderea jurnaliştilor de către guvernele lor.
La nivelul anului 2019, conform raportului anual al Reporteri
fără frontiere sunt confirmaţi 49 de jurnalişti ucişi (număr în scădere
faţă de anul 2018), iar până în prezent în 2020 sunt confirmate 6
decese. Mai mult de jumătate dintre aceştia, 39 au fost ucişi în zone
paşnice, 60% dintre ei fiind vizaţi în mod special. Această statistică
ridică totuşi întrebarea ce poate face comunitatea internaţională, a cărei
comunicare instituţională pare a fi paralizată de pandemia COVID-19
pentru a oferi o protecţie sporită pentru jurnaliştii şi reporterii de
investigaţie în general nu doar pentru cei aflaţi în teatrele de război?
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CONTEXTUL DREPTULUI INTERNAŢIONAL UMANITAR
ŞI INFLUENŢA MASS-MEDIA
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Abstract
In this study we aim to highlight some important aspects of
international humanitarian law in correlation with the media. Both
the positive influences and the negative influences (Rwanda) of the
media are presented in reflecting conflict situations and
humanitarian law.
Keywords: humanitarian law, mass-media, violations of
human rights, armed conflict

Prin intermediul dreptului internaţional umanitar se încearcă să
se impună limite distrugerii şi suferinţei umane cauzate de conflictele
armate. Într-o lume în care asistăm la numeroase acte de violenţă, peste
70 de milioane persoane sunt strămutate forţat, 25.9 milioane
beneficiază de statutul de refugiat, iar alte 3.5 milioane de solicitanţi de
azil 51 căută protecţie pe teritoriul altor state decât cele de origine,
dreptul umanitar internaţional capătă o nouă dimensiune.
Aşa cum subliniam din primele rânduri ale studiului, dreptul
umanitar internaţional, parte a dreptului international, este preocupat în
principal de soarta celor care nu participă la conflict şi stabileşte un set
de reguli care caută, din motive umanitare, să limiteze efectele
conflictului armat 52. Astfel, protejează persoanele care nu participă sau
nu mai participă la ostilităţi şi restricţionează mijloacele şi metodele de
război.
Dinamica dreptului umanitar internaţional nu este izolată de
mass media. În epoca actuală a globalizării, majoritatea oamenilor din
societate depind de informaţii şi comunicare pentru a rămâne conectaţi
*Expert European Asylum Support Office, ofiţer de decizie Inspectoratul General
pentru Imigrări, membru al Institutului de Drept European Viena/Bruxelles.
51
UNHCR, Figures at a Glance, 2019, disponibil la : https://www.unhcr.org/figuresat-a-glance.html.
52
Council of the European Union, Report on the EU guidelines on promoting
compliance with international humanitarian law, Brussels: General Secretariat of the
Council of the European Union, 2019, p.2.
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cu evenimentele 53. Mass media are un impact imens asupra societăţii în
modelarea opiniei publice a maselor. Aceasta poate forma sau modifica
opinia publică în diferite moduri, în funcţie de obiectiv.
Unul dintre principiile de bază constă în distincţia dintre părţile
beligerante şi civilii care sunt prinşi în conflict. Nevoia de a garanta şi
proteja drepturile omului 54 chiar şi în timpul războiului a fost pe deplin
recunoscută la nivel internaţional. Astfel, în conformitate cu articolul 3
din Convenţia de la Geneva din 1949 „persoanele care nu participă
direct la ostilităţi, inclusiv membrii forţelor armate care au depus
armele şi persoanele care au fost scoase din luptă din cauză de boală,
rănire, detenţiune sau din orice altă cauză vor fi, în toate împrejurările,
tratate cu omenie, fără nici o deosebire cu caracter discriminatoriu
bazată pe rasă, culoare, religie sau credinţă, sex, naştere sau avere sau
orice alt criteriu analog” 55.
Mass media poate juca un rol esenţial în promovarea educaţiei
în spiritul dreptului internaţional umanitar, dar şi pentru monitorizarea
eventualelor încălcări ale drepturilor omului ce au loc în zonele de
conflict armat. De asemenea, prezentările mediatice pot influenţa
publicul în ceea ce priveşte atitudinea faţă de diverse acţiuni politice.
Totodată, mass-media poate influenţa şi succesul liderilor politici care
au discursuri în ceea ce priveşte evenimentele ce au loc în zonele de
conflict.
De asemenea, guvernele folosesc propaganda mass-media
controlată de stat şi eficacitatea presei pentru a obţine sprijin public
pentru campaniile lor militare. Un exemplu al acestei interconectări este
evident în operaţiunea din Irak din anul 1991. Astfel, televiziunile şi
ziarele îi înfăţişau pe kurzi ca victime ale abuzurilor regimului
irakian,iar reprezentanţii statului erau evidenţiaţi ca agenţi de
persecuţie, astfel sporindu-se urgenţa intervenţiei militare externe 56. În
aceste condiţii, influenţa mass-mediei a fost una covârşitoare, acţiunile
militare fiind considerate de publicul larg ca salvatoare de vieţi, având
Irina Moroianu Zlătescu, Alexandra Bucur-Ioan, Globalisation and migration, Fiat
Iustitia,nr.1/2019, Ed. Pro Universitaria, 2019,p.198-199.
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un scop de echilibru într-o societate în care drepturile fundamentale ale
omului erau încălcate sistematic.
De altfel, Tribunalul Penal Internaţional pentru Fosta Iugoslavie
a recunoscut importanţa jurnalisţilor în ceea ce priveşte relatarea
evenimentelor în zonele de conflict. Astfel, la punctele 36, 38 şi 50 din
decizia sa, Camera de Apel a TPII a considerat că jurnaliştii care
lucrează în zonele de război servesc „un interes public”, deoarece
„joacă un rol vital în a aduce în atenţia comunităţii internaţionale
ororile şi realitatea conflictului" 57.
În ultimii ani, Amnesty International, organizaţie nonguvernamentală axată pe drepturile omului, a documentat o nesocotire
flagrantă a protecţiei civile şi a dreptului umanitar internaţional în
conflictele armate. Astfel, a evidenţiat în nenumărate rânduri că părţile
implicate în conflictul armat din Siria au continuat să comită cu
impunitate încălcări grave ale dreptului internaţional umanitar, inclusiv
crime de război şi abuzuri grave ale drepturilor omului 58. “Forţele
guvernamentale au continuat să restricţioneze accesul la ajutor umanitar
şi medical pentru civilii care trăiesc în zone controlate de guvern.
Forţele de securitate au arestat în mod arbitrar civili şi foşti luptători
care s-au împăcat cu guvernul şi au continuat să reţină zeci de mii de
persoane, inclusiv activişti paşnici, lucrători umanitari, avocaţi şi
jurnalişti, supunând mulţi la dispariţia forţată şi la tortură sau la alte
rele tratamente şi cauzând decese în detenţie”.
Un alt exemplu pe care Amnesty International l-a evidenţiat
prin intermediul mass-media este situaţia din Yemen. Astfel, în acest
stat sunt comise încălcări brutale ale drepturilor omului, inclusiv ceea
ce ar putea reprezenta crime de război, în conformitate cu relatările
prezentate în mass-media de către organizaţia menţionată. Totodată,
aceasta a subliniat în anul 2020 că, până la sfârşitul anului 2019, se
estimează că peste 233.000 de yemeniţi ar fi fost ucişi ca urmare a
luptelor şi a crizei umanitare 59.
Evident, jurnaliştii şi observatorii pentru drepturile omului sunt
expuşi pericolelor care decurg din operaţiunile militare. Ei pot deveni
57
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victime ale unor acte arbitrare de violenţă, cum ar fi omorul, tortura,
dispariţia, efectuate de actorii statali sau nonstatali. De pildă, Human
Rights Watch a subliniat că, în Afghanistan, talibanii şi alte grupuri de
insurgenţi i-au ameninţat pe jurnalişti pentru a-i obliga să prezinte
evenimentele care îi au în centru pe aceştia şi să se abţină de la
raportarea declaraţiilor reprezentanţilor guvernului 60.
Dar, mass media poate fi folosită şi în sens negativ. De pildă, în
genocidul din Rwanda din 1994, mass media a fost folosită pentru a
alimenta conflictul şi a incita la violenţă. Mai exact, radioul RTLM
controlat de majoritatea formată din hutu a convins peste 50.000 de
persoane să participe la ucideri în masă împotriva minorităţii tutsi.61
Din octombrie 1993 până la sfârşitul anului 1994, liderii hutu au folosit
RTLM pentru a promova un mesaj extremist şi dezinformarea antitutsi, răspândind teama unui genocid tutsi împotriva hutu, identificând
ţinte sau zone specifice tutsi unde ar putea fi găsite şi încurajând
crimele ce au avut loc. Tribunalul Penal Internaţional pentru Rwanda,
în una din hotărârile sale a statuat că „puterea mass-media de a crea şi
distruge valori umane fundamentale vine cu o mare responsabilitate.
Cei care controlează astfel media sunt responsabili pentru consecinţele
sale.” 62 Astfel, s-a admis că dacă subiectul este permeabil maselor,
mass-media poate influenţa acţiunile şi tensiunile dintre diverse grupuri
din societate care pot creşte, fiind alimentate de mass-media,
ajungându-se chiar la genocid. Totodată,în acest context, s-a stabilit un
precedent important şi anume că “în cazul în care mass-media îşi
foloseşte puterea pentru a ataca un grup etnic sau un grup rasial, va
trebui să se confrunte cu justiţia", aşa cum a declarat procurorul
principal, Hassan Bubacar Jallow 63.
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Dreptul umanitar internaţional este unul dintre cele mai
puternice instrumente pe care comunitatea internaţională le are la
dispoziţie pentru a asigura siguranţa şi demnitatea oamenilor 64 în timp
de război. Acesta încearcă să păstreze o măsură a umanităţii în mijlocul
conflictelor, iar mass-media reflectă evenimentele care au loc în zona
de conflict, având o infleunţă majoră, aşa cum s-a reliefat anterior.
Deşi umanitar în scopul său şi nepolitic în substanţa sa, dreptul
umanitar are nevoie de sprijinul instituţiilor politice pentru a fi pe
deplin acceptat şi respectat de către statele şi alte părţi în conflictul
armat.
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ROLUL MASS -MEDIA ÎN GENOCIDUL ARMENILOR
Denis-Roxana GAVRILĂ ∗

Abstract:
One of the most abominable events that marked the
history of mankind was the genocide of the Armenians, the first
of the troubled history of the early twentieth century. It marked
only the beginning of the catastrophes that were about to
overtake some of our fellowmen, whether we are talking about
Armenians, Jews, Roma, and who were driven by racial,
ideological or religious hatred arising from the minds of people
who like Nero, in the first century, they had the dark thought of
hatred and the desire to remain in the annals of history, as
purifiers of peoples.
If they entered history, as heroes or executioners, it is
because it does not take into account the good or evil that some
have left behind, but as a testimony to others, so that these facts
will not be repeated. However, if these atrocities will no longer
be repeated, it means that historical and legal documents have
fulfilled their role, reaching the hearts and minds of present and
future generations.
The article below will demonstrate the role it played and
could have had the media, in ending the suffering of the
Armenian people.
Keywords: human rights, the Armenian holocaust, genocide

1. Introducere
„Ferice va fi de voi, când din pricina Mea, oamenii vă vor
ocărî, vă vor prigoni, şi vor spune tot felul de lucruri rele şi
neadevărate împotriva voastră. Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, pentru că
răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa au prigonit pe
prorocii, care au fost înainte de voi” 65.
Dintre popoarele cu rădăcini puternice şi adânci în istorie, se
remarcă poporul armean. Primele aşezări ale acestora au fost zidite pe
∗

Drd. Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti.
Evanghelia după Matei, cap.5, versetele11, 12.
119

65

culmile dealurilor şi pe terase stâncoase, pentru a putea rezista mai bine
în calea vitregiilor, istoria consemnându-le încă de la sfârşitul
mileniului 3, înainte de Hristos. Hayasa este prima denumire care apare
în documente hitite, încă din sec. XV şi XIII, înainte de Hristos. Hay
(plural Hayer) este, până astăzi autodenumirea armenilor -locuitorii din
Hayastan 66.
Pentru prima oară apare în inscripţiile perşilor, denumirea de
Arminia, care plătea tribut permanent. Ceea ce face cu totul şi cu totul
special acest popor şi această ţară este faptul că a intrat în istorie ca
prima ţară creştinată, în secolul I graţie marii trimiteri a Mântuitorului
„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh” 67, la care cei doi apostoli Iuda
Tadeul şi Bartolomeu s-au supus necondiţionat, ajungând în rândul
martirilor pentru credinţa creştină. Însă acest articol nu va fi despre
istoria armenilor, de-a lungul secolelor, ci despre suferinţa acestora în
Imperiul Otoman, precum şi despre tăcerea sau implicarea parţială a
ţărilor apusene în oprirea atrocităţilor îndreptate împotriva lor.
După încheierea Tratatului de pace dintre Imperiul Otoman şi
Persan din anul 1639, armenii răspândiţi în statele europene au revenit
în patria est-armeană. Cunoscuţi ca un popor priceput într-ale
comerţului. Având meşteşugari destoinici, răspândiţi în întreaga lume,
armenii au ajuns a fi invidiaţi de către populaţia majoritar musulmană.
Deşi creştini, fraţii armeni aflaţi la graniţa de răsărit a
Imperiului Otoman, care nu recunoscuseră supremaţia Bisericii
catolice, nu au stârnit la fel de mult interes, în rândul statelor europene,
decât după un şir îndelungat de suferinţe care s-au abătut asupra lor.
Toleranţa acordată acestora se limita doar la practicarea religiei
creştine. Primirea în rândul nobililor sau proprietarilor de pământ putea
avea loc în urma convertirii la islamism.
Această toleranţă, potrivit istoricului francez Frederic Macler
era determinată de faptul că musulmanii „voiau să trăiască pe seama
populaţiei creştine, să-i oblige la plata capitaţiilor...din când în când,
să pună jugul pe ei, pentru a le îngrădi o prosperitate economică sau
politică excesivă. Acestea erau ideile total nefilantropice care
călăuzeau forţa conducătoare turcă, aparent liberală şi tolerantă”.68
Populaţia armeană din imperiu număra 40% din populaţie, în anul
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1800, în timp ce la 1914, când Războiului din Balcani s-a terminat, mai
erau 19,1%. Statutul de populaţie tolerată era consacrat şi de clasa
socială (dhimmi) din care aceşti făceau parte, putându-se bucura de
unele privilegii, un grad de independenţă şi de administraţie proprie.
Aceste privilegii puteau fi acordate „Popoarelor Cărţii”, adică evreilor
şi creştinilor, condiţionat de plata impozitului pe credinţă. Într-un
cuvânt, ceea ce nu era musulman era privit ca sclav, de pe urma căruia
se putea culege profit.
2. Contextul internaţional
Genocidul armenilor nu ar fi putut să se concretizeze dacă nu
ar fi izbucnit pe fondul dezbinării lumii creştine. Pe de-o parte Franţa se
temea de Rusia pentru că-şi simţea valorile ameninţate, liberalismul şi
secularismul, dobândite odată cu Revoluţia franceză de la 1789. Rusia
dorea alungarea turcilor, atât din Europa, cât şi din Ţara Sfântă, în timp
ce celelalte state europene, cu interese geo-economico-politice,
preferau să se alieze otomanilor, decât cu o ţară creştină, ca Rusia
ortodoxă.
Expansiunea Rusiei către Constantinopol ar fi fost în
detrimentul englezilor, întrucât le obtura drumul către India, ba mai
mult accesul la Golful Persic prin Armenia şi Persia. În acest context,
creştinii francezi şi englezi, aliaţi cu turcii musulmani luptau împotriva
Rusiei ţariste creştine. În urma Congresului de Pace de la Paris din
1856, în schimbul păstrării integrităţii Imperiului Otoman de către
marile puteri est-europene, printr-un decret imperial (Islahat Fermani)
se anunţa „egalitatea tuturor supuşilor otomani, indiferent de rasă sau
religie” 69.
3.Ajutor internaţional
Dintre statele care au oferit ajutor în cazul armenilor, s-a
remacat pentru prima dată Franţa. Urmare a atacurilor turceşti la adresa
armenilor din Cilicia, Zeitun, o enclavă din munţii Taurus, care număra
iniţial, 20.000 locuitori, au fost trimise delegaţii la Constantinopol şi
Paris. Delegaţia a avut succes, sultanul acceptând să trimită o comisie
în control, sub conducere franceză. Deşi prinţii din Zeitun au fost
arestaţi, intervenţia Franţei le-a salvat vieţile, aceasta reprezentând
prima implicare internaţională europeană în favoarea armenilor.
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Un alt eveniment care a atras atenţia Europei asupra chestiunii
armeneşti l-a reprezentat conflictul din Balcani. Pe fondul
nemulţumirilor populare au avut loc revolte, atât în BosniaHerţegovina, Serbia, Muntenegru şi Bulgaria. Unul din cele mai
sângeroase atacuri a avut loc în orăşelul Batak din Bulgaria, unde şi-au
pierdut viaţa prin decapitare 7000 din cei 9000 locuitori. Din nou,
Anglia a ţinut partea aliaţilor săi turci.
Izbăvirea bulgarilor a venit dinspre Rusia ţaristă, care i-a
eliberat şi pe armeni şi a ajuns foarte aproape de Constantinopol, la
aproximativ 60 km distanţă. Însă răzbunarea turcilor şi kurzilor asupra
armenilor nu a întârziat să apară, pe fondul respingerii acţiunilor
militare de către ruşi. A urmat apoi Tratatul de Pace de la San Stefano
din 1878. În urma acestui tratat le-a fost recunoscută independenţa
Serbiei, Muntenegrului, României şi Bulgariei. În schimb teritoriile
ocupate ale Armeniei de vest au revenit Rusiei, celorlalţi armeni
garantându-li-se o autonomie administrativă. Însă situaţia nu avea să
dureze prea mult. La Congresul de la Berlin, chestiunea armenilor a
fost din nou ignorată. Rusia a trebuit să se retragă din Armenia de Vest,
iar turcii au obţinut anumite părţi din Balcani. Marea Britanie a fost
recompensată cu insula Cipru, cu condiţia plăţii unui tribut anual. Deşi
au fost trataţi superficial, era pentru prima dată când chestiunea
armenească se făcuse remarcată în Europa.
Soarta armenilor a fost însă şi mai mult îngreunată, odată cu
apariţia pe tronul Imperiului otoman a sultanului Abdul-Hamid al IIlea, un om lipsit de scrupule, viclean, dar abil politic, manifestând o ură
înverşunată împotriva armenilor pe care îi considera agenţi ai ruşilor şi
ai englezilor. Prin disimularea de care dădea dovadă a reuşit să
păcălească diplomaţii străini, încredinţându-i de reformele pe care
dorea să le pună în practică. Împăratul Wilhelm al II-lea, a fost unul din
cei care a acceptat alianţa cu sultanul, din motive lesne de înţeles.
Această alianţă nu a făcut decât să-l ajute pe sultan, în demersul său de
exterminare a armenilor, ignorând solicitările venite din partea
francezilor şi englezilor în ceea ce priveşte reformele din stat care-i
priveau şi pe armeni.
Nemulţumit de faptul că împăratul Wilhelm al II-lea a primit o
petiţie prin care i se aducea la cunoştinţă art. 61 din Tratatul de la
Berlin, sultanul a declanşat pogroamele împotriva armenilor, folosinduse , în acest sens de kurzi, care se aflau la graniţa cu Rusia. Acesta a
însemnat începutul „ procesului de exterminare a populaţiei creştine”,
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potrivit rapoartelor consulului britanic din Erzurum, în 1890 70. Însă
Înalta Portă a rămas surdă la protestele venite din partea Franţei, a
Marii Britanii sau a Adunării Naţionale a armenilor.
Evenimentele care aveau să îngrozească şi să atragă atenţia
opiniei publice internaţionale au fost declanşate de masacrele din zona
Sasun, în sud-estul Anatoliei, care aparţinea provinciei Muş, în vilaietul
Bitlis. Nemulţumiţi de impozitele şi taxele impuse de turci şi kurzi,
armenii s-au revoltat. În decurs de trei săptămâni şi-au pierdut viaţa,
între 8000 71 şi 16.000 72 de armeni. Deşi papa Leon al XIII-lea a fost
informat personal despre masacrele comise asupra armenilor, iar ziarul
Vaticanului, L Obsservatore Romano, a scris despre masacrele de la
Sasun, fapt consemnat şi de alte publicaţii internaţionale, în final vina a
fost pusă în seama armenilor, pe motivul de a fi dorit să atragă atenţia
opiniei europene, ziarul dând înapoi, urmare a intervenţiilor
diplomatice 73.
4.Holocaustul armenilor
Declanşarea apocalipsei asupra armenilor a început printr-un
pretext, cum s-a mai întâmplat şi de alte ori în istorie, pentru a se
justifica războaie sau anumite acţiuni care s-au soldat cu pierderi
masive de vieţi omeneşti. Astfel, în ziua de 2 octombrie 1895, în
cartierul armenesc din Trapezunt, guvernatorul provinciei şi
comandantul trupelor locale au fost atacaţi şi răniţi uşor. Motivând
căutarea atacatorilor, 3000 de turci au intrat în cartierul armenesc, dar
la acel moment nu s-au înregistrat victime, însă casele armenilor au fost
marcate cu roşu.
La data de 8 octombrie, comunitatea armenească a fost atacată
şi prădată, iar 600 de oameni au fost ucişi. Masacrul nu a luat sfârşit, ci
a continuat încă două luni, în total pierzându-şi viaţa 2100 de armeni.
Crimele, torturile, violurile şi răpirile au continuat în Erzurum, în nordestul ţării, apoi în Bitlis, Van, Harput, Dyarbakir, Sivas, Urfa. Biserici
întregi au fost transformate în moschei, iar creştinii armeni, au fost
forţaţi să se convertească la Islam. Iată cum suna un anunţ scris pe un
panou care îndemna la crimă: „Toţi Fiii lui Mahomed trebuie să-şi facă
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datoria şi să-i lichideze pe toţi armenii, să-şi însuşească avutul lor, să le
dea foc la case. Nimeni nu trebuie cruţat-acesta este ordinul sultanului.
Cine nu va acţiona întocmai va fi considerat armean şi, ca urmare, va fi
ucis. Fiecare musulman va da ascultare ordinelor guvernului, şi anume
în primul rând îi va ucide pe armenii cu care a fost prieten” 74.
Ceea ce pare incredibil este că şi muezinii erau printre cei care
instigau ca armenii să fie omorâţi. În luna martie 1896, conform unui
raport al ambasadorului britanic, situaţia se prezenta astfel: 88.243
armeni ucişi, 2400 sate devastat, 568 biserici distruse, 328 biserici
transformate în moschei, 646 sate islamizate cu forţa. În jur de 500.000
armeni fuseseră deposedaţi de bunurile lor, lăsaţi pradă foametei,
mizeriei, bolilor 75. Deşi creştinătatea a fost anunţată despre crimele la
care erau supuşi fraţii armeni din Imperiul otoman, puterile europene
nu au catadicsit să ia atitudine.
Păstorii evanghelici a luat atitudine împotriva persecuţiilor la
care au fost şi sunt expuşi armenii. Din nefericire, aceste rapoarte au
fost interpretate drept „minciuni englezeşti” 76. Interesele geo-politice
atârnau, mult mai greu, decât vieţile omeneşti. Însă datorită acestor
rapoarte, împăratul Wilhelm al II-lea a recunoscut în 1895, copleşit de
ruşine, că „puterile creştine asistă la asemenea evenimente ca simpli
martori tăcuţi” 77.
Sultanul Abdul-Hamid, era de acum cunoscut, în întreaga
Europă drept „Sultanul Roşu”, întrucât era responsabil de crimele
împotriva armenilor, având mâinile pătate cu sângele armenilor ucişi.
Din nefericire, au urmat apoi alte crime odioase la adresa armenilor,
inclusiv în Contantinopol, sub privirile neputincioase ale ambasadorilor
europeni. Însă, de această dată, reprezentanţii marilor puteri au trimis o
telegramă sultanului în care îi cereau acestuia să înceteze masacrul ce
„ar putea avea urmări dezastruoase pentru imperiul său” 78. Totuşi,
presiunea internaţională, din partea Franţei, Austro-Ungariei, Statelor
Unite nu a rămas fără urmări.
Sultanul a dat o amnistie prin care erau eliberaţi armenii
prizonieri, era eliberat din funcţie un guvernator din Diyarbakir, se
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puneau în aplicare reforme în cele şase vilaiete armene şi li se conferea
armenilor posibilitatea de a alege un nou patriarh. Chiar dacă fuseseră
aduşi în faţa instanţei şi 60 de turci, vinovaţi de alte masacre, ura
împotriva armenilor nu se ostoise.
Primul val de persecuţii lăsase în urmă cu aprox. 300.000 de
morţi, o optime din 2,4 milioane de armeni ai imperiului. Alţi
aproximativ 100.000-180.000 armeni fugiseră în Imperiul Rus, în
Balcani şi Statele Unite. Dar persecuţia nu se oprise pentru aceştia. La
câţiva ani crimele şi abuzurile aveau să se repete şi mai acerb.
Înainte de intrarea oficială a Turciei în război alături de
Germania, strâmtoarea Dardanele a fost blocată, fapt ce a făcut
imposibilă livrarea de grâne de către Rusia pentru aliaţii săi, iar muniţia
britanică şi franceză n-a mai putut ajunge în porturile de la Marea
Neagră. Şi datorită contextului istoric, duşmanii armenilor aveau acum
condiţiile care să ducă la bun sfârşit exterminarea armenilor. În data de
14 noiembrie 1914 a fost declarat Jihadul, războiul sfânt în moscheea
Fatih din Constantinopol, cu urmări asupra armenilor.
În data de 24 aprilie 1915, a fost arestată intelectualitatea din
Constantinopol, supusă la interogatoriu pentru ca apoi să fie trimisă în
surghiun. La sfârşitul lunii septembrie 1915 fuseseră comise mai multe
atrocităţi decât în perioada „Sultanului Roşu”. Ambasadorul Statelor
Unite la Constantinopol, Henry Morgenthau, a descris în memoriile
sale evenimentele anului 1915. Deportarea armenilor în regiunea aridă
şi neprimitoare a deşertului sirian şi a Mesopotamiei, a fost de fapt
pretextul pentru masacrarea acestora.
5.Drepturile omului, după război
Anul 1948 a fost marcat de adoptarea la 10 decembrie a
Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului de către, Adunarea
Generală a Naţiunilor Unite, ,,ca ideal comun” către care trebuie să
tindă popoarele şi naţiunile, toate structurile societăţii şi toţi indivizii.
„Înaintarea către acest ideal implică atât dezvoltarea respectului pentru
drepturile şi libertăţile pe care documentul fundamental, le consacră,
prin educaţie şi învăţătură, cât şi măsuri progresive de ordin naţional şi
internaţional pentru a se asigura recunoaşterea şi aplicarea lor
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universală şi efectivă" 79. Împreună cu Carta Naţiunilor Unite,
Declaraţia Universală reprezintă fundamentul pe care este clădită
structura drepturilor omului.
Un alt document de o importanţă deosebită pentru istoria
drepturilor omului îl reprezintă Declaraţia Mileniului a Naţiunilor
Unite, adoptată de Adunarea Generală la 8 septembrie 2000. „Şefii de
state şi de guverne, reuniţi la sediul Naţiunilor Unite din New York,
între 6 şi 8 septembrie 2000, au recunoscut, pe lângă responsabilităţile
faţă de societăţile din ţările lor, şi o responsabilitate colectivă în ceea
ce priveşte promovarea la nivel global a principiilor demnităţii umane,
egalităţii şi echităţii. Totodată, şi-au exprimat hotărârea de a sprijini
eforturile pentru respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale
ale omului, egale pentru toţi, fără deosebire de rasă, sex, limbă sau
religie, şi cooperare internaţională în rezolvarea problemelor
internaţionale de natură economică, socială, culturală sau cu caracter
umanitar” 80.
De comun acord s-a concluzionat că valorile esenţiale ale
secolului XXI trebuie să fie libertatea, egalitatea, solidaritatea,
toleranţa, respectul pentru natură, responsabilitatea distribuită tuturor.
Principalele direcţii de acţiune ale şefilor de state şi guverne vor fi în
sensul respectării în totalitate a Declaraţiei Universale a Drepturilor
Omului, precum şi promovarea în toate ţările a drepturilor civile,
politice, economice, sociale şi culturale.
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului a fost adoptată
prea târziu, pentru a mai putea împiedica genocidul armean, dar ea s-a
născut după ce întreaga lume a fost martora conflictelor care au
zdruncinat şi schimbat graniţele istorice. Aceasta a arătat încă o dată
care sunt valorile care trebuie apărate de către toate statele şi guvernele
lumii.
6.Concluzii
La nici 30 de ani de la masacrarea armenilor, omenirea s-a
confruntat cu un alt genocid, cel al evreilor din lagărele de concentrare
naziste. Acest fapt demonstrează încă o dată, că memoria colectivă, din
păcate, de cele mai multe ori este scurtă.

Irina Moroianu Zlătescu, Drepturile omului un sistem în evoluţie, Ed. IRDO,
Bucureşti, p.198.
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Ibidem, p.200.
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Intervenţiile diplomatice firave, dependente de factorul
politic nu au ajutat la salvarea multor vieţi. Genocidul armenilor s-a
produs, iar occidentul va trebui să poarte stigmatul lipsei de implicare,
a binelui pe care ar fi putut să-l facă şi nu l-a făcut. „Somnul raţiunii
naşte monştri”, fapt adeverit de atât de multe ori în istorie, şi cu atât
mai mult în zbuciumatul secol XX.
Victimele armenocidului însumează, potrivit unor istorici
contemporani, 1,5 milioane victime. Dacă se mai adaugă la această
cifră şi „victimele genocidelor turceşti împotriva creştinilor sirieni
(aproximativ 350.000) şi grecii din Asia Mică (aproximativ 150.000),
precum şi victimele armene ale „războaielor de eliberare” (aproximativ
240.000), se ajunge la peste 2,5 milioane de victime ale celei mai mari
persecuţii din istorie împotriva creştinilor” 81. Prin pasivitatea de care a
dat dovadă, Germania, aliatul Turciei, se face şi ea răspunzătoare de
soarta armenilor.
Fie că au fost mai mulţi sau mai puţini, vocile acestor martiri
de peste veacuri cer, în continuare restabilirea adevărului şi învăţarea
lecţiilor istoriei. Negarea adevărului nu ajută nimănui. Ea va adânci şi
mai mult, prăpastia între naţiuni şi va face ca alte fapte de acest gen să
se repete şi în viitor.
Din păcate rolul mass-media nu a fost destul de puternic, iar
vocile care s-au auzit au fost înăbuşite de interesele meschine ale
marilor puteri. Întrebarea care rămâne până astăzi este dacă rolul pe
care îl are mass-media în societatea contemporană este unul pozitiv sau
de complicitate la producerea unor evenimente cu implicaţii negative
asupra oamenilor?
Sper ca fiecare cititor al acestui articol, să găsească răspuns
la întrebare…

81

Michael Hesseman -Genocidul împotriva armenilor, p.316.
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REPORTERI MILITARI ÎN RĂZBOIUL DE PE NISTRU
(2 MARTIE – 21 IULIE 1992)
Lidia PRISAC ∗
Abstract
In the context of the perestroika and liberalization
processes, many Soviet republics have proclaimed their
sovereignty, as the Soviet Union was collapsing. For Republic of
Moldova this process began in 1990 with Declaration of
Independence. But, the transformation of MSSR into a sovereign
state, in context of the national renaissance movement, has urged
the Eastern region of the country, inhabited predominantly by the
Russian speaking population, to proclaim, on September 2, 1990,
the so-called “Transnistrian Moldovan Soviet Socialist Republic”.
In the spring of 1992 this action quickly passed into a military
conflict.
Usually, the memories concerning the war conflicts are
linked to those who participated in them combatants. But there are
a small number of people who could make the connection between
the war and the reports concerning the war events, actions and
situations on the battlefields. Moldavian military reporters were
side by side with combatants and became witnesses and
chroniclers of the military conflict events hold in 1992. Thus, the
basic objective of the present work is a narrative description of the
war events made through the reporter’s point of view and recent
war aspects revision (after 25 years).
Keywords: war correspondents, minority law, separatism,
combatants

1.Introducere
La 2 martie 2020 s-au împlinit 28 de ani de la declanşarea
războiului de pe Nistru (27). Evenimentele escaladării flagelului militar
se plasează în condiţiile unei din cele mai dramatice perioade din istoria
recentă a Republicii Moldova. Pierderi-le umane de pe urma războiului
(care a durat aproape cinci luni) se evaluează în-tre 320 şi 1000 de
∗
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persoane, altele 1180 sau 2000 de persoane au fost rănite şi/ sau
maltratate. Zona conflictului armat a fost părăsită de cca 3000 de
refugiaţi sau, după alte date, 108000 de persoane au plecat din partea
stângă a Nistrului şi din Tighina (dintre care 51000 s-au localizat în
partea dreaptă a Nistrului). În conformitate cu datele statistice de la
Tiraspol, forţele separatiste au pierdut peste 500 de oameni, iar 899 au
fost răniţi. Totodată, în plin proces de făurire a entităţii independente
moldoveneşti, pierderile materiale ale Republicii Moldova, de pe urma
războiului, se estimează între 12 mlrd. şi mai mult de 40 mlrd. ruble
(echivalentul a 10 mlrd. dolari SUA), alte 15 mlrd. ruble fiind necesare
pentru restabilirea infrastruc-turii şi edificiilor distruse (21).
Chiar de la început, memoria şi istoria războiului de pe Nistru
au fost prezentate în spaţiul public sub diferite forme: mese rotunde,
simpozioane, conferinţe, vernisaje fotografice etc. Au fost scrise
diferite articole, studii şi cărţi memoralistice consacrate războiului
transnistrean (20). De obicei, amintirile despre războiul de pe Nistru se
leagă de cele ale combatanţilor – participanţilor nemijlociţi la operaţiile
militare. Însă puţini sunt cei care fac conexiune între acest război şi cei
care au prins secvenţe şi au realizat reportaje despre desfăşurarea
acţiunilor militare şi situaţia de pe câmpul de luptă. Anume reporterii
de război, care au efectuat cronica evenimentelor dramatice, au devenit
martorii flagelului militar din 1992, fiind alături de combatanţii din
dreapta fluviu-lui Nistru.
Prin urmare, obiectivele pe care le etalează titlul acestui studiu
ţin de prezenta-rea şi redefinirea războilului de pe Nistru din
perspectiva reporterilor militari. Ceea ce sugerează abordarea noastră
este comu-nicarea unui „nespus”. „Povestea” trăită de aceştia rămâne,
în primul rând, o sursă de reconstituire istorică, iar mărturiile lor pot fi
exploatate atât ca reconstituire/completare a unei istorii dramatice, cât
şi ca reflecţie asupra momentului de istorie de acest gen.
Meditaţia venită dinspre reporterii de război poate fi consacrată
ca o completare preţioasă în perimetrul interpretării istori-ografice.
Mesajul pe care îl degajă opiniile reporterilor militari este de cele mai
multe ori neintermediat. Prin urmare, conturul reconstituirii războiului
prin intermediul memoriei poate argumenta valenţele descriptive şi
interpretative ale războiului disputat astăzi între istorie şi memorie. Din
punct de vedere metodologic, în tratarea subiectului, pe lângă sursele
istorice convenţionale, am apelat la sondarea memoriei reporterilor de
război. În acest sens, am intervievat câţiva jurnalişti mol-doveni –
martori direcţi ai scenelor dramatice de pe Nistru (11).
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2.Contextul istoric
Transformările survenite în urma restructurării şi liberalizării
gorbacioviste de la sfârşitul anilor 1980 au determinat destrămarea
Uniunii Sovietice şi afirmarea statelor independente. Declararea
suveranităţii Republicii Moldova a însemnat însă şi o polarizare a
populaţiei republicii pe principiul etnolingvistic (românolingvi /
rusolingvi) (19).
La începutul anilor 1990, limba română devenea cel mai
politizat factor al modelului etnocultural al identităţii populaţiei
republicii. Dacă teza cu privire la originea latină a limbii populaţiei
majoritare era greu de contestat, fiind confirmată prin Legea Cu privire
la funcţionarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova, atunci
problema identităţii lingvistice (româneşti/moldoveneşti) a suscitat
divergenţe, antrenând clasa politică într-o serie de ostilităţi şi
provocând apariţia unor fisuri substanţiale în interiorul societăţii
postsovietice moldoveneşti. Astfel, în plină tranziţie spre un stat de
drept şi economie concurenţială (26), populaţia republicii s-a aflat întro criză identitară endemic (10). Acest moment critic a marcat evoluţia
ulterioară a statalităţii moldoveneşti (9), cât şi structura social-politică a
societăţii (13).
La scurt timp, sub patronajul autorităţilor de la Kremlin, în
discursul identitar public s-au implicat şi reprezentanţii minorităţilor
rusă şi găgăuză din republică, activi politic (21). Aceştia interpretau
perpetuarea identităţii etnolingvistice româneşti drept tendinţă de
unificare dintre Republica Moldova şi România, precum şi factorul
destabilizator al relaţiilor interetnice din republică (18). Astfel,
identitatea determinată de denumirea limbii române a devenit
principalul motiv al scindării populaţiei republicii pe criteriu etnic şi
politic, aşa încât, prin filiera indirectă a promovării limbii române,
discursurile au luat forme agresive, care nu reprezentau decât confruntarea a două tipuri de stereotipuri: cel al grupului majoritar
(românofon) şi cel al grupurilor minoritare (rusolingve şi rusofone).
Acest dezacord „interetnic” în problema identitar-lingvistică a
fost abil manevrat ulterior atât de forţele subversive din interiorul, cât şi
din exteriorul ţării (în special din partea fostei metropole) pentru a da
curs dezintegrării teritoriale a Republicii Moldova prin alimentarea
separa-tismului în estul şi sudul republicii (14) şi de a menţine fosta
republică sovietică în sfera de influenţă a Federaţiei Ruse.
Deşi, pe acest fundal exploziv în problema naţională (3), în
scopul atenuării „obsesiilor (separatiste – n.a.) ale minorităţilor” (1),
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autorităţile moldoveneşti, imediat după proclamarea independenţei (27
august 1991), au acordat o atenţie sporită cu privire la asigurarea
drepturilor minorităţilor naţional-etnice şi integrării lor în noul cadru
statal (22), eforturile oricum au fost calificate de reprezentanţii rusofoni
drept „foarte rigide”(29), iar relaţiile interetnice continuau să aibă
caracter tensionat. Apogeul „nemulţumirilor” reprezentanţilor minoritari au determinat atragerea Republicii Moldova de forţele proruse
într-un război denumit de separatişti drept „interetnic” (20), cu toate că
acesta nici pe departe nu comporta un asemenea caracter din simplu
motiv că populaţia rusă în regiunea declanşării conflictului era în
minoritate, cea mai mare parte (75%) locuind pe malul drept al
Nistrului (28), şi nu invers (12).
Dezlănţuit în noaptea de 1 spre 2 martie 1992, la ora 22ºº, când
formaţiunile înarmate ilegale secesioniste au atacat şi ocupat Secţia
Raională de Poliţie Dubăsari subordonată Chişinăului (25), războiul de
la Nistru s-a extins, în doar câteva zile, asupra localităţilor Coşniţa,
Cocieri, Pohrebea, Doroţcaia, Speia, Tocmagiu, Mălăieşti etc., riscând
să escaladeze dintr-un conflict local în unul regional (16). Recunoscut
pe plan mondial şi de comu-nitatea internaţională, războiul de la Nistru
pentru Republica Moldova a fost unul de autoapărare, de salvgardare a
suverani-tăţii, independenţei şi integrităţii sale teritoriale, reieşind din
implicarea iminentă de partea separatiştilor a Armatei a 14-a a
Federaţiei Ruse.
Conform datelor statistice, trupele sovietice din partea stângă a
Nistrului la 1990 numărau mai mult de 3000 de ofiţeri şi peste 12000
de cadre în termen şi pe bază de contract, care aveau în dotare un
uriaşarsenal de arme şi muniţii – 120 de tancuri de luptă, 166 de
vehicule blin-date, 129 de piese de artilerie, şase vehicule blindate
lansatoare de poduri, nouă elicoptere de luptă, 36 de lansatoare de
rachete antitanc şi cca 50000 de arme automate (15). Armata fostei
URSS a pus cu generozitate la dispoziţia forţelor separatiste militari,
experţi şi echipamente sofisticate (17). Deja în primăvara lui 1992, în
„armata separatistă nistreană” erau înrolaţi 8000 de ofiţeri activi,
rezervişti şi militari în termen, care formau „garda transnistreană”, la
care se mai adăugau 5000 de angajaţi ai trupelor de interne şi 4000 de
muncitori înarmaţi din „detaşamentele de autoapărare”. Pe lângă
apărătorii cauzei separatiste se mai numărau peste 3 000 de puşcăriaşi
puşi în libertate din penitenciarele ruseşti, cu condiţia de a veni în
ajutorul enclavei separatist (17). Totodată, întreprinderile de la Tiraspol
şi Râbniţa au fost trecute pe picior de război, pentru a asigura
capacitatea de luptă a forţelor separatiste.
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Sigur că şansele Republicii Moldova de soluţionare pe cale
militară a diferendului transnistrean nu puteau fi decât iluzorii, în timp
ce forţele armate ale Republicii Moldova se aflau doar în faza
incipientă de constituire, Decretul despre formarea Forţelor Armate ale
Republicii Moldova, semnat de preşedintele Mircea Snegur la 3
septembrie 1991, intrând în vigoare cu o întârziere de şase luni. Astfel,
la sfârşitul lui martie – începutul lunii aprilie 1992, efectivul armatei
moldoveneşti, cu voluntari şi rezervişti, atingea cifra de 1500 de
oameni. Trupele de interne şi subunităţile de poliţie aveau sub arme cca
10000 de oameni (17).
De remarcat că, atunci când s-a produs incidentul de la
Dubăsari, care a delimitat trecerea de la perioada de provocări şi
hărţuire continuă a autorităţilor legale ale Republicii Moldova de către
forţele separatiste la un război nedeclarat împotriva Chişinăului,
Republica Moldova a intrat în acest război, practic, fără armată, armament şi muniţii, având la dispoziţie doar efectivele subunităţilor
depoliţie (4). Pe lângă aceasta, autorităţile centrale au aplicat, de la
izbucnirea conflictului armat, tactica războiului poziţional, de apărare
în tranşee, ceea ce acţiona demoralizator asupra combatanţilor (17).
Autorităţile de la Chişinău aveau la dispoziţie un spaţiu de manevră
limitat.
3.Războiul prin optica jurnaliştilor militari.
La începutul războiului, Republica Moldova nu se bucura nici
de susţinerea Organizaţiei de Securitate şi Cooperare în Europa
(OSCE), nici a altor organisme internaţionale, în timp ce separatiştii
transnistreni, pe lângă suportul Armatei a 14-a, se bucurau de sprijinul
Dumei de Stat şi al mass-mediei din Federaţia Rusă (25). În acest sens,
războiul mediatic dus de Federaţia Rusă mergea în paralel cu cel militar
dezlănţuit în regiunea transnistreană. Declanşat în special de agenţiile
informaţionale şi televiziunile ruse în contextul flagelului militar de pe
Nistru, războiul mediatic a constat în special în denigrarea Republicii
Moldova, autorităţilor şi politicii acesteia. Prin intermediul massmediei, Federaţia Rusă ducea o propagan-dă agresivă împotriva
Republicii Moldova pentru impunerea propriei opinii publicului atât din
perimetrul spaţiului ex-sovietic, cât şi al celui internaţional, privind
cauzele, desfăşurarea şi consecinţele războiului transnistrean. În sens
larg, războiul mediatic dus de Federaţia Rusă a cuprins întreg spectrul
de confruntări purtate ex-clusiv de mass-media referitoare la războ-iul
în cauză pentru impunerea propriilor puncte de vedere (6).
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În raport cu arsenalul mediatic al Federaţiei Ruse, cel de la
Chişinău era foarte fragil, relatarea războiului în mass-media fiind pusă
pe umerii a doar cinci
jurnalişti de război: cineastul Victor
BUCĂTARU(23), fotograful Tudor IOVU (8), fotojurnalistul Nicolae
POJOGA(7), colaboratorul programului informativ de ştiri „Mesager”
de la TV Moldova 1 Gherman SANDU(24) şi reportera de la TeleradioMoldova Valentina URSU (5).
După 28 de ani de la declanşarea războiului, din cei cinci
reporteri de război nominalizaţi, în viaţă au rămas doar doi: Valentina
Ursu (5) şi Nicolae Pojoga (7). Deşi povestea fiecăruia în acest război
pare a fi identică, aceştia totuşi au percepţii diferite, amintirile fiind
rememorate în mod diferit. Percepţia evenimentelor tragice de pe
Nistru, în care au fost implicaţi cei doi jurnalişti militari, a fost în
funcţie de maniera în care fiecare a fost mişcat sau emoţionat de un
anumit moment sau scenă de război, dublată de sentimentul disperării,
care face ca percepţia să devină acută.
Fotojurnalistul Nicolae Pojoga îşi aminteşte că vestea războiului
l-a prins săpând în grădină, „…deşi eram în cunoştinţă de cauză ce se
întâmpla, pentru că fusesem pe la Tiraspol, atunci am auzit la
radio cuvântarea preşedintelui Mircea Snegur”. Îşi aminteşte că doar
cu ceva timp înainte venise din Karabah, unde a fost, la fel, jurnalist
militar timp de o lună şi jumătate. „Lucram la agenţia Moldpress şi am
devenit reporter de război la ziarul «Oastea Moldovei», …aveam
permis pentru zona de conflict de la Ministerul deInterne, astfel,
dimineaţa eram la război, seara eram acasă… jumătate de oră prin
Vadul lui Vodă, până la Bender, dura cam o oră”.
Valentina Ursu, unica femeie reporter de război, îşi aminteşte că
a devenit cronicarul conflictului armat pe când activa în cadrul
departamentului Actualităţi la Radio Moldova,…a fost un fel de
îndeplinire a misiunii de jurnalist.., trebuia de elucidat conflictul
armat, o zonă cu mare risc, adevărat că puţini colegi de breaslă se
încumetau să meargă acolo.., peste ani îmi puneam şi eu întrebarea
dacă trebu-ia să merg acolo sau nu.., astăzi poate aş judeca altfel.
Categoric aş merge şi acum, dar, Doamne fereşte (!) să se mai
întâmple o asemenea tragedie…”.
Chiar dacă zilele unui reporter în război arătau diferit, acestea,
totuşi, începeau identic: „…mergeam cu noaptea-n cap, dacă trebuia sa
ajungi pe la platoul Cocieri, mergeai pe la Molovata, după care iţi mai
trebuiau încă 2 ore ca să reuşeşti să te întorci la Chişinău pentru că
dotarea tehnică a unui reporter era diferită de cea de astăzi. Trebuia să
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culegi informaţia, să aduni înregistrări, să revii şi la Chişinău…, deşi
am folosit inclusiv telefonul pentru relatări în direct, de cele mai dese
ori fă-ceam transmisiuni în direct de la faţa lo-cului, de pe câmpul de
luptă, fie din biroul preşedintelui raionului Criuleni, fie de la primarul
de Cocieri, fie de la Comisariatul de Poliţie din Tighina (Valentina
Ursu). „Mergeam dimineaţa şi de multe ori uitam de mine, uitam să şi
mănânc… Nu aveam nicio frică, poate anume din acest considerent am
cunoscut atâta lume bună, adevăraţi patrioţi ai acestui pământ, timpul
trecea foarte repede…” (Nicolae Pojoga).
Nicolae Pojoga îşi aminteşte că, în comparaţie cu cei care
luptau, reporterilor de război le revenea doar rolul de simpli spectatori :
„… mergeam cam pestetot, vorbeam cu unul, cu altul… (militarii –
n.a.), erau cam supăraţi pe noi, care umblam încolo-încoace, blazaţi cu
came-ra de fotografiat la gât… Eram mesagerul părţilor, a ceea ce se
întâmpla la Chişinău, în Parlament şi acolo, în tranşee, misiunea mea
nu mi-a fost clară şi nu mi-i clară nici astăzi…”.
Valentina Ursu crede că a fost avanta-jată în calitate de reporter
militar : „…m-am simţit chiar favorizată pentru că, fiind femeie printre
bărbaţi, am putut ajunge în zonele de risc, în tranşee etc. Soarta era de
partea mea, pentru că puteam să obţin informaţii.., acum bănuiec că
unui bărbat i-ar fi fost mai greu să le obţină. Mulţi dintre combatanţi
mi-au devenit prieteni, cunoştinţe bune, de fiecare dată când reveneam
nu îmi era greu să îi găsesc să îmi vorbească cum a decurs o
operaţiune, cum s-au mobilizat, cum au făcut paşi înapoi… etc.”.
Duritatea războiului, potrivit mărturiilor jurnaliştilor militari,
constă în moartea pe care o vezi în fiece clipă. Moartea este cea care te
marchează ireversibil – acesta este mesajul cronicarilor de război.
Valen-tina Ursu spune că a văzut atâtea seceră-turi de vieţi omeneşti,
cazuri peste cazuri, începând cu Coşniţa, Cocieri, Tighina. „…Cele mai
sângeroase lupte s-au dus la Tighina, unde ostaşi, de 18 ani, au venit chiar nepregătiţi, habar nu aveau cum să lupte într-un conflict
armat, pe lângă faptul că erau tinerei şi nepricepuţi au mai fost lăsaţi
şi în voia sorţii. Îmi amintesc cea mai sângeroasă duminică, pe 19
iunie, la Tighina, care chiar m-a marcat, pentru că vedeam cum săreau
capetele, mâinile, picioarele şi cum peste cei răpuşi de gloanţele
inamicilor, treceau buldozerele… De frică, au fost şi mulţi care fugeau
de pe câmpul de luptă şi care azi se dau mari politicieni şi lideri de
formaţiuni politice…” (Valentina Ursu).
Din mărturiile relatate de Nicolae Pojoga aflăm că acesta „a
nimerit într-o în-cercuire vara, la Tighina, şi nu prea vedea ieşirea din
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situaţie”. „.. Se trăgea din toate părţile, şi nu trebuiai nimănui.., am
văzut cum mureau lângă mine, era îngrozitor şi înjositor.., moartea la
război nu este ca în filme… Am avut norocul să nu pun mâna pe armă,
să nu trag, deşi, acum, peste atâţia ani, am coşmaruri legate de
momentul când eram în încercuire.., frica e mare mare, şi ea vine
foarte târziu… La război nu există sentimente, nu există viaţă, nu
există nimic personal, războiul este cel mai devastator sentiment”
(Nicolae Pojoga).
Referitor la ceea ce cunoşteau autorităţile despre desfăşurarea
războiului de pe Nistru, surprindem faptul că „…Chişinăul nu avea
idee ce se întâmpla acolo…”, ambii reporteri afirmând că în capitala
ţării nici pe departe nu se ştia ce se întâmpla pe Nistru. Nicolae Pojoga
menţionează că era o diferenţă ca între cer şi pământ, „Chişinăul nu
avea idee.. răceală, fără mâncare, uneori fără muniţii… Combatanţii
nu au simţit umărul Chişinăului, asta e o tragedie mare – aici erau
serbări peste serbări, discoteci, acolo se murea…”. Valentina Ursu îşi
aminteşte că „… în foarte multe cazuri, nu s-au cunoscut realităţile de
acolo şi ceea ce se vorbea aici”. Concluzia pe care a tras-o este că în
anturajul conducerii de atunci erau persoane care nu informau obiectiv
ceea ce se întâmpla acolo. „Contrastul cel mai mare era că acolo se
împuşca.., la trei revenindu-le o singură armă, iar la Chişinău erau
discoteci de dimineaţă până seara, inclusiv copiii marilor demnitari se
distrau în baruri şi discoteci…” (Valentina Ursu).
Atât Nicolae Pojoga, cât şi Valentina Ursu susţin că cei care au
luptat în războiul de pe Nistru nu şi-a văzut cu adevărat adversarul sau
împotriva cui luptă. ,,În comparaţie cu cei din Karabah, care erau mai
motivaţi psihologic, având la bază factorul etnic, religios, combatanţii
noştri nu ştiau să-şi definească pentru ce luptă – pentru separatiştii
dracului! De partea cealaltă a Nistrului erau mai pregătiţi, ei luptau
împotriva fascismului românesc, împotriva naţionalismului – vector
care este important într-un război” (Nicolae Pojoga). ,,Este adevărat
că moldovenii au avut un duşman foarte puternic, au venit o
sumedenie de elemente criminale, cărora li se plătea pe atunci câte 1
000 de dolari americani, o sumă importantă pentru timpurile celea,
inclusiv Armata a 14-a cu un efectiv militar şi armament de ultimă
oră. Cei care au venit spuneau că noi căutăm români şi trebuie să
distrugem naţiunea…” (Valentina Ursu).
În ceea ce priveşte propaganda mediatică dusă de Federaţia
Rusă în regiune şi nu doar, Valentina Ursu conchide că „… războiul de
pe Nistru, dacă a şi fost câştigat, atunci doar datorită propagandei
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şideologiei pe care o făcea mass-media din Rusia...”, astfel propaganda
rusă în războiul de pe Nistru fiind decisivă în pierderea acestuia de
către moldoveni. „Cunoaştem foarte bine «Maiakul» de la Grigoriopol,
care de dimineaţă până seara spuneau că vin românii, că tancurile
româneşti au ajuns la Nistru… etc.”. La rândul lui, Nicolae Pojoga
crede că „război ideal nu există, nici pe o tablă simplă de şah nu
înţelegi care este orchestra forţelor…”.
Modul în care este reprezentat discursul nonverbal al celor
implicaţi în câmpul de luptă reprezintă cheia de înţelegere a raporturilor
interumane, care exclud ideologiile şi adversităţile conjuncturale,
pentru că, în orice parte a lumii şi în orice timp, comunităţile umane
funcţionează în mod firesc şi doar seisme de ordin militar pot afecta
pentru un anumit timp aceste raporturi. Replica cronicarilor de război,
Valentina Ursu şi Nicolae Pojoga, legată de acest discurs, poate fi
văzută ca o latură pur umană surprinsă de aceştia. „Acum ştiu bine că
existau şi parlamentari care au negociat anumite lucruri peste capul
celor mai mari, anumite pauze, cum ar fi cele de Paşti sau de Crăciun.
Am fotocopii care arată negocierea închiderii focului, documente care
au fost semnate de generali care au luptat în Afghanistan şi, iată, în
războiul de pe Nistru s-au pomenit luptând unul împotriva altuia… dar
au găsit limbă comună, punând mari speranţe în acel armistiţiu.., însă
care nu a plăcut…” (Nicolae Pojoga). Valentina Ursu susţine că,
începând cu luna martie până în luna iunie, a participat inclusiv la
negocieri care s-au purtat între partea moldovenească, partea rusă şi
partea transnistreană. „În multe cazuri, aceştia găseau limbaj comun.
Înţelegeau că acel război era impus şi nu se merita să se încaiere mai
tare, se împăcau, semnau concilieri… Îmi aduc aminte, eram în
preajma mănăstirii Noul Neamţ (Chiţcani – n.a.), iar unii din ei
spuneau că ne vor lăsa în pace, doar să le aducem un borcan cu vin şi
să le dăm să bea câte-un păhar. După aceasta, în unele segmente de
securitate un armistiţiu dura câteva zile, însă de fiecare dată apăreau
provocatori şi acele ordine de sus, ...de tragere trebuiau executate…”
(Valentina Ursu).
Conştienţi de caracterul nedrept al războiului, atât Valentina
Ursu, cât şi Nicolae Pojoga, încearcă să cauţioneze în primul rând
combatanţii militari care au luptat pe Nistru. În acest sens se
evidenţiază că cei mai nedreptăţiţi de pe urma războiului au fost
combatanţii. „Sunt oameni ai nimă-nui, vai de mine cât sunt de
nedreptăţiti, nemulţumiţi, marcaţi… un indice este multitudinea de
organizaţii de război care nu se înţeleg… În opinia statului, ei cer prea
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mult, în opinia combatanţilor, statul nu le-a oferit nimic. Din păcate,
un contract între stat şi combatant nu a existat, nu există şi nu va
exista” (Nicolae Pojoga). „Am văzut moartea cu ochii, dar plâng de
mila multor combatanţi care astăzi îşi pun capăt zilelor nefiind în
război. E o mare tragedie pentru Republica Moldova şi ar trebui să dea
bătăi de cap guvernanţilor… Combatanţii ajunşi la limita sărăciei îşi
pun capăt zilelor. Nu e vorba de unu, ci de zeci, sute, care au ajuns la
limita disperă-rii...” (Valentina Ursu).
4.Consideraţii finale
În acest registru al mărturisirilor putem conchide că fenomenul
războiului rămâne în conştiinţa supravieţuitorilor şi a posterităţii ca momente dramatice şi de discontinuitate în evoluţia unei comunităţi şi, nu
în ultimul rând, în biografia individuală. Mărturisirile reporterilor
militari, Valentina Ursu şi Nicolae Pojoga, se regăsesc într-un lexic al
şocului şi al evenimentului traumatic, care traduce o dificultate în
înţelegerea şi, deci, în exprimarea spectacolului văzut sau trăit.
Consecinţele acestui război din istoria contemporană rămân a fi
stabilite şi analizate de istoriografie prin instrumen-tele investigaţiei
ştiinţifice, care trebuie să cuprindă o gamă variată de direcţii interpretative: sociale, politice, economice etc., toate constituind sau
reconstituind un capitol din istoria mai recentă a Republicii Moldova.
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transnistrean a fost populat şi valorificat din cele mai vechi timpuri. O altă
particularitate importantă constă în poziţia regiunii faţă de intersecţia căilor de
transport terestru şi maritim, care au favorizat relaţiile ei economice şi
culturale cu diferite teritorii megieşe. Populaţia regiunii transnistrene este
amplasată preponderent în spaţiul urban, 66,3% constituind populaţia urbană,
iar restul cea rurală. Cele mai populate oraşe din stânga Nistrului sunt
Tiraspol, Râbniţa, Dubăsari, Grigoriopol, Dnestrovsk şi Camenca. Dintre
centrele cele mai însemnate economic semnalăm Tiraspolul şi Râbniţa.
Regiunea transnistreană este una industrial-agrară (în raport cu restul
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Moldovei, care este preponderent agrară), graţie în special faptului că în
perioada sovietică autorităţile de la Kremlin au polarizat aici economia
industrială, cele mai dezvoltate ramuri ale industriei fiind cea grea (Râbniţa),
energetică (Dubăsari şi Dnestrovsk) şi uşoară (textilă şi alimentară de la
Tiraspol). Începând cu 1947, 80% din regiunea transnistreană intra în cea de-a
patra zonă economică a RSS Moldoveneşti, şi anume de Sud-Est (celelalte
zone erau: de Nord, de Centru şi de Sud). În perioada 1960–1975, acestei zone
îi reveneau cca 30% din to-talul fondurilor industriale ale RSSM, astfel încât
aceasta era privilegiată în raport cu celelalte zone ale republicii, mai ales dacă
amintim, că ea constituia doar 11% din teritoriul Moldovei sovietice. Dacă
facem un calcul estimativ putem spune că regiunea transnistreană a RSSM
producea 40% din producţia industrială a Moldovei sovietice. În acelaşi
registru trebuie să subliniem că zona de Sud-Est era cea mai urbanizată
regiune a RSSM, iar mediul lingvistic era dominant rusofon (nu întâmplător
cele două oraşe – Tiraspol şi Bender la 1989 se aflauîn fruntea mişcării
Unitate-Edinstvo, care contesta vehement legislaţia lingvistică adoptată la
Chişinău pe 31 august 1989). Tot în această regiune, în perioada sovietică au
fost dislocate şi o parte din diviziile Armatei a 14-a. Vezi mai multe în
Capitolul VII (scris de I. Caşu) Raioanele de est ale Republicii Moldova în
perioada postbelică (1940–1941, 1944–1989)din O istorie a regiunii
transnistrene din cele mai vechi timpuri până în prezent/ I. Chirtoagă, I.
Jarcuţchi, E. Negru ş.a., Chişinău, Civitas, 2007.
28. Ţâu N., Politica externă a Republicii Moldova, Bucureşti, 2000.
29. Субботина И. А., Стратегия поведения русской молодежив странах
нового зарубежья: Молдавия, Москва, 1998.
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RĂZBOIUL, „DOCTORUL”
ŞI DREPTUL INTERNATIONAL UMANITAR
Mario Hadrian BALINT ∗

2003. Februarie. Baghdad. Capitala Irakului era înţesată de
jurnalişti din întreaga lume care aşteptau inevitabilul: declanşarea
războiului cu Statele Unite. Regimul Saddam Hussein încuraja
jurnaliştii să scrie, să vorbească, să ilustreze o realitate: NU existau
arme de distrugere în masă! Dar, jurnaliştii erau şi o sursă de venit
pentru Ministerul Informaţiilor, păstorit de celebrul Sahaff.
La Hotel Al-Mansur mă aştepta Doctorul. Ghidul meu şi al lui
Dragoş Tăbăran, pe toată durata şederii noastre în Irak. Doctorul vorbea
perfect… olteneşte, încă de pe vremea cînd studiase medicina la
Craiova, o iubea pe Irina Loghin şi, evident, lucra pentru Mukhabarat!
A doua zi, Doctorul m-a dus să mă acreditez la Ministerul
Informaţiilor. Am completat o declaraţie, în limba araba, care făcea
referire la prevederile Dreptului Internaţional Umanitar şi alte legi
internaţionale de protecţie a lucrătorilor mass-media. Am primit o
legitimaţie şi… gata! Puteam să muncesc oriunde, pe teritoriul Irakului.
Cu unele condiţii! În fiecare dimineaţă trebuia să ne prezentăm la biroul
Ministerului şi să declarăm că în ziua cu pricina doream să muncim. 10
dolari! Audio? 10 dolari! Foto? 10 dolari! Video? 20 de dolari! Maşina
special şi ghidul official nu intrau în discuţie. Cîte 50 de dolari pe zi!
Aşa stînd lucrurile, Ministerul Informaţiilor te uşura, zilnic, de cel puţin
120 de dolari, bani care erau plătiţi în numerar şi se revărsau în sertarul
uriaş al biroului de tablă. Să vedeţi producătorul CNN care trimitea
zilnic pe teren 20/30 de oameni! Teancurile de sute de dolari dispăreau
în acelaşi sertar. Pentru propria protecţie, aşa cum amintea zilnic
Doctorul!
Bombardarea Hotel Canaal, acolo unde era cazată comisia de
anchetă a ONU condusă de Hans Blix, oficialul care a contrazis
permanent afirmaţiile referitoare la existenţa armelor de distrugere în
masa, mi-a adus aminte de 1999 şi bombardarea televiziunii sîrbe.
∗

Corespondent de război
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Atunci s-a schimbat paradigm. Atunci a murit Dreptul Internaţional
Umanitar. În cee ace-I priveşte pe jurnalişti! Jurnaliştii au devenit ţinte
legitime pentru beligeranţi. Schimbarea naturii războiului, apariţia
noţiunii de război informational a transformat jurnalistul din
observatory în beligerant, participant direct la acţiunea armată. Toată
legislaţia care-l proteja a dervenit caducă!
Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor, cea mai mare grupare de
acest fel din lume, a publicat în anul 2003 un raport detaliat asupra
războiului din Iraq, conflictul cel mai exhibat la televiziune din toată
istoria modernă. Intitulat Justice Denied on the Road to Baghdad
(Justiţia negată în drumul spre Bagdad), raportul examinează
securitatea jurnaliştilor pe timpul conflictului, ajungînd la concluzia că
protecţia acordată acestora nu s-a ridicat la nivelul cerinţelor, din cauza
iresponsbilităţii flagrante a celor două părţi beligerante acuzate, de
altfel, de „crime de război“, ca urmare a atacurilor vizînd angajaţii
media, a lipsei instrucţiunilor pentru comandanţii militari şi pentru
soldaţi de a evita luarea acestora drept ţinte. Teoretic, există reguli care
ar trebui să protejeze jurnaliştii şi lucrătorii media, dar ele nu sînt
respectate.
Bombardament umanitar! 16 angajaţi ai RTS au fost ucişi in 23
aprilie 1999, în timpul bombardării clădirii unde se afla sediul radioteleviziunii sârbe. NATO a desfăşurat o campanie de bombardamente
împotriva regimului lui Slobodan Milosevici, pentru a obliga forţele
sârbe să se retragă din Kosovo. NATO desemnase RTS drept ţintă
legitimă, din cauza "funcţiei sale de propagandă", dar nu "a anunţat în
mod clar atacul", deşi ştia că se află civili în clădire, susţine Amnesty
International, citînd oficiali NATO din perioada respectivă.
„Bombardamentul sediului radio-televiziunii publice sârbe a
reprezentat un atac deliberat vizînd ţinte civile şi reprezintă, în
concluzie, o crimă de război", declara în comunicat Sian Jones, expert
pentru Balcani în cadrul Amnesty International.
Libertatea presei este o condiţie prealabilă pentru orice societate
democratică. În centrul democraţiei se află cetăţeni activi şi bine
informaţi care au acces la informaţii punctuale şi analize independente.
Opţinerea informaţiilor vine, totuşi, cu un preţ. Atacurile asupra
jurnaliştilor au devenit din ce în ce mai numeroase. De exemplu, în
timpul războiului din Irak au fost ucişi mai mulţi jurnalişti decît de-a
lungul celor 20 de ani de război din Vietnam, acolo unde o simplă
legitimaţie de presă era echivalentul gradului de ofiţer şi-ţi garanta un
loc în orice elicopter!
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Tendinţele de a crea un cadru juridic de protecţie a jurnalistului
au apărut şi s-au dezvoltat de ceva timp în cadrul Dreptului
Internaţional Umanitar. În cadrul art. 13 al Anexei la Convenţiile de la
Haga din 1899 şi 1907, în textul Convenţiei din 27 iulie 1929 cu privire
la protecţia prizonierilor de război se stipulează despre „corespondenţii
de ziar”. În art. 81 al Convenţiei din 1929 se prevede că: „persoanele,
care urmează forţele armate regulate, dar care nu fac parte din acestea,
aşa ca: corespondenţii, reporterii şi personalul auxiliar al acestora, în
cazul reţinerii lor de către forţele inamicului se bucură de statutul de
prizonieri de război, cu condiţia că au asupra lor permisul eliberat de
către organele responsabile ale forţelor armate pe care le urmează.”
Se poate constata o tendinţă negativă de descreştere sau chiar
lipsa unor garanţii viabile în favoarea jurnaliştilor ce activează în cadrul
unui conflict armat, iar reflectarea evenimentelor de acest gen devine o
practică din ce în ce mai periculoasă pentru aceştia.
Noul manual al Pentagonului privind raportarea de informaţii
despre război şi conflicte instituie prevederi ale Pentagonului, că în
unele cazuri, corespondenţii de război ar putea fi trataţi ca „persoane
beligerante neprivilegiate”, aceeaşi categorie care este folosită pentru
membrii unor grupuri militante precum Al-Qaeda. Documentul de
1.176 de pagini al Departamentului Apărării, susţine că în anumite
cazuri, „transmiterea informaţiilor (precum furnizarea de informaţii cu
utilizare imediată în operaţiunile de luptă) ar putea fi considerată drept
participare directă la ostilităţi.”
Manualul compară, de asemenea, în mod direct jurnaliştii cu
spionii, avertizând că „raportarea de informaţii despre operaţiunile
militare poate fi foarte similară cu colectarea de informaţii sau chiar
spionarea”, indicând faptul că guvernele „ar putea fi nevoite să
cenzureze activitatea jurnaliştilor sau să ia alte măsuri de securitate
pentru ca jurnaliştii să nu dezvăluie inamicului informaţii sensibile.”
„Un jurnalist care acţionează ca un spion ar putea fi supus unor
măsuri de securitate şi pedepsit dacă este capturat. Pentru a evita
confundarea [jurnaliştilor] cu spionii, jurnaliştii ar trebui să acţioneze în
mod deschis şi cu permisiunea autorităţilor pertinente”, se precizează în
manual. Un oficial senior nenumit al Pentagonului, discutînd cu New
York Times, aparent a citat asasinarea comandantului miliar afghan
Ahmad Shah Massoud ca un exemplu în care jurnaliştii sînt consideraţi
“persoane beligerante neprivilegiate”.
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Datorită contribuţiei aduse de jurnalişti, orice informaţie din
zona de conflict este verificată şi sortată. În plus, ea reflectă realitatea
imediată, inclusiv poveştile umanitare din spatele faptelor şi deciziilor
luate în diferite Cancelarii. Prin corespondenţa din zonele de conflict se
urmăreşte buna informare a cetăţenilor. Ei trebuie să înţeleagă că
războiul nu este numai unul virtual, pe care îl urmăresc pe micul ecran.
Acest lucru a dus la crearea unei industrii influente în domeniul
jurnalismului.
Diferite organizaţii de media încearcă să ofere siguranţă
reporterilor de război în zonele de conflict acordînd poliţe de asigurare
care acoperă riscurile de război şi pregătire practică pentru jurnaliştii
care pleacă în astfel de zone.
Cu fiecare conflict armat care se declanşează oriunde în lume,
tributul plătit de corespondenţii de presă creşte îngrijorător. Într-un
raport al organizaţiei Reporteri fără Frontiere se arată că, numai între
1992-2002, 531 de jurnalişti şi-au pierdut viaţa în timpul exercitării
profesiei, dintre care mai mult de jumătate în zonele de război, în
principal în Algeria, Rwanda, Balcani şi Columbia. 73% au fost
omorîţi în timpul unor misiuni periculoase, fiind luaţi deliberat în
vizorul armelor. Cele mai multe victime au fost înregistrate în rîndul
ziariştilor din presa scrisă (61%). Ziarştii locali reprezintă 87% dintre
cei ucişi! În toate regiunile lumii, jurnalismul este pus, la grea încercare
prin deteriorarea securităţii la nivel global, trăind în umbra terorismului
şi a războiului. Astfel, profesia de jurnalist devine tot mai riscantă!
O maximă spune că adevărul este prima victimă a războiului.
Implicit, a doua victimă va fi, cel care îl face cunoscut opiniei publice!
În bătălia care se duce pentru cucerirea publicului, media şi „trupele”
lor, adică reporterii care acoperă mediatic un conflict militar, îşi asumă
riscuri mai mari ca niciodată pentru a transmite informaţia „în direct” şi
„în timp real”. Dar cu ce preţ? În zonele periculoase mulţi
corespondenţi sînt mutilaţi fizic şi psihic. Alţii sînt ucişi. Aflaţi între
focurile încrucişate ale beligeranţilor, ziariştii civili devin victimele
agresiunilor sau manevrelor de intimidare premeditate ale gherilelor sau
ale forţelor de securitate. Nici ei şi nici grupurile de presă nu au,
practic, nici o putere în faţa pierderilor de vieţi omeneşti.
Harta privind riscurile de securitate ale jurnaliştilor în zone de
conflict sau de tensiuni şi revolte sociale a fost elaborată în martie 2002
de către Reporteri fără frontiere cu concursul Comitetului Internaţional
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al Crucii Roşii (CICR), al Cosiliului Europei, al OSCE şi al UNESCO,
precum şi al sindicatelor jurnaliştilor. Ea a fost difuzată în redacţii din
lumea întreagă. Aceste organizaţii au făcut propuneri concrete privind
opt reguli pentru securitatea jurnaliştilor în zone de conflict: - angajarea
media, posibilităţile jurnaliştilor de a căuta sistematic mijloace de
măsurare şi limitare a riscurilor la care sînt supuşi; - plecarea
jurnalistului din propria dorinţă; - experienţa terenului; - pregătirea în
prealabil; - echipament adecvat; - asigurarea medicala; - repatrierea; invaliditatea şi decesul, susţinerea psihologică şi protecţia juridică a
reporterului.
Dreptul umanitar? Nu mizaţi prea mult pe el, deşi este singura
speranţă de care te poţi agăţa în situaţii periculoase! Corespondentul de
presă este expus în orice moment. El poate fi victima efectelor directe
ale ostilităţilor (bombardamente, tiruri de arme dirijate sau nu împotriva
lui) sau a actelor arbitrare ale autorităţilor, forţelor armate sau poliţiei
(arestări, tratamente proaste sau dispariţii). Protecţia pe care regulile
dreptului internaţional umanitar o poate garanta constă în faptul că
jurnalistul, aflat în misiune profesională periculoasă într-o zonă de
operaţii militare, este considerat un civil, beneficiind de toate drepturile
ce decurg din acest statut. În aceste condiţii, molestarea sau uciderea lui
sînt considerate crime de război.
Regulile de protecţie aplicabile populaţiei civile şi persoanelor
civile luate individual sînt ferme: persoana civilă se bucură de o
imunitate absolută atîta timp cît nu participă ea însăşi la un act de
ostilitate. În cazul în care este capturat, ziaristul trebuie să fie tratat ca
prizonier de război, păstrînd statutul de persoană civilă, cu condiţia de a
avea asupra lui o legitimaţie eliberată de către autorităţile militare din
ţara sa.
Activitatea jurnalistului într-un conflict intern sau internaţional
comportă intotdeauna riscuri, de altfel căutate adesea chiar de cel
interesat. Dreptul internaţional nu-l va putea proteja de consecinţele
unei decizii liber consimtite, dar riscante.
Într-un proiect al Convenţiei Naţiunilor Unite se prevede
ameliorarea situaţiei jurnaliştilor aflaţi în misiuni periculoase prin
crearea unui statut particular, în virtutea caruia părtile aflate în conflict
trebuie să facă tot posibilul pentru: - acordarea unei protecţii împotriva
pericolelor inerente conflictului; - avertizarea jurnalistului de a se
menţine în afara zonelor periculoase; - acordarea, în caz de reţinere, a
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unui tratament identic cu cel prevăzut de Convenţia de la Geneva; oferirea de informaţii despre ziarist în caz de deces, dispariţie,
închisoare etc., statut special atribuit anumitor categorii de personal
care acordă asistenţă victimelor conflictului, cum este personalul din
organismele de protecţie civilă, personalul sanitar şi personalulul
religios.
2003, Baghdad. Contra unei sume, Doctorul ne oferea zilnic
protecţia Statului Irakian. Dincolo de legile invocate oficial, dincolo de
legislaţia internaţională! Fără un ghid oficial, al serviciilor de informaţii
irakiene, jurnalistul putea fi acuzat de spionaj. Şi atunci?
Concluzia este una crudă dar realistă: jurnalistul îşi riscă viaţa
pentru a aduce în faţa opiniei publice evenimente şi fapte dintr-o zonă
periculoasă. Chiar dacă există unele prevederi juridice care le conferă
un anumit statut, protecţia acestora este una foarte difuză aproape
inexistentă!
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DESCULŢ, CU APARATU-N MÂNĂ
„Numai să nu faceţi erou din mine!”
Nicolae POJOGA ∗
Avertisment
Rândurile care urmează vin din
partea unui OM care a trăit în calitate de
fotograf corespondent de război cumplitele şi periculoasele momente, pe
care le înfrunţi pentru a-ţi face cu
profesionalism datoria, de a informa
corect opinia publică. Descifrăm în mottoul acestei istorisiri angajamentul de
credinţă al fotografului Nicolae Pojoga,
modestia şi convingerea că nu şi-a făcut
decât datoria în tranşeele jurnalismului.
„Desculţ, cu aparatu-n mână” este de fapt
toată „dotarea şi costumul de protecţie cu
care jurnalistul” intră în lumea zeului
Marte.

1. O poveste reală despre război, violenţă, pericol!
NICOLAE POJOGA – operator, jurnalist-fotograf, redactor,
pedagog.
Date biografice şi profesionale:
Născut la 17 aprilie 1950 în comuna Ciuciuleni, raionul Nisporeni,
Republica Moldova. A absolvit Facultatea de Fizică şi Matematică la
Universitatea de Stat din Chişinău în anul 1972. Apoi cursurile TOT (Trening
Photojurnalism Trainers) SFFMPH din Sofia, Bulgaria în anul 2003. A urmat
apoi, cursurile pentru jurnalişti-fotografi la Sarajevo, în cadrul proiectului
olandez „Danish school of journalism”. Apoi, a petrecut o lună la
Universitatea din Missouri în Columbia, a predat la Şcoala Superioară de
Jurnalism.
Activitatea de creaţie şi-a început-o în anii 1980 în calitate de
jurnalist-fotograf al presei scrise şi la televiziuni, de corespondent special şi
expert în jurnalism în condiţii extreme al ţării, atît din ţară, cît şi de peste
hotare. A filmat conflicte militare (prima experienţă: revoluţia din 1989 de la
∗

Jurnalist-fotograf.
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Bucureşti), demonstraţii în masă, inundaţii, cutremure etc. O perioadă
deosebită prezintă activitatea în zilele războiului de la Nistru din 1992.
A lucrat în bază de contracte pentru EPA Francfurt, Rom-Pres
Bucureşti, Basa-Press Chişinău, Reuters, AP, BBC, Moldova-press (19891992). Fondator al Agenţiei de Fotojurnalism „Argus”, care în anii 1991-1993
a activat la Riga, Vilnius, Nagorno-Karabakh, Moldova şi Rusia. A lucrat în
calitate de jurnalist-fotograf, redactor, director de programe la ziare şi agenţii
de noutăţi din Moldova (1993-1999). A colaborat cu ziarul „Nezavisimaia
Moldova" (1999-2001), iar la Centrul pentru Jurnalism şi Situaţii Extreme a
fost expert pentru Moldova la Moscova (2000-2004), lector superior la
Facultatea de Jurnalism, Universitatea de Stat din Chişinău (2003-2006) şi la
ULIM. Din 2006 pînă în prezent activează în calitate de lector-superior al
Catedrei Multimedia la Academia de Muzică, Teatru şi Arte plastice.
În perioada anilor 1990-2007, a participat cu lucrările sale la expoziţii
de fotografie în diferite oraşe ale lumii: Bucureşti (1990,1991,1992); Statele
Unite ale Americii: Johnson, Vermont (2003), New York (2007); Craiova
(2006); Sibiu (2007); Chişinău (2007).
Este membru al Uniunii Cineaştilor din Moldova şi al Artiştilor
Fotografi din Republica Moldova, membru al Comisiei pentru Libertatea
Presei.
Publicaţii: „Etica şi profesionalismul în fotografia de presă”, Editura
Comitetului pentru libertatea presei, 2002; „Fotojurnalism in extreem
situations”, Studii metodologice CPL, 2002, Chişinău; „Etica business-ului în
mass-media”. Cercetare în cadrul proiectului SEENPM, Editura Centrului
Professional Media în statele din Sud-Estul Europei Sofia, 2005.
Filmografie: „Război şi pace în Moldova”, Studioul AVE-Film, 2004,
documentar,
redactor;
„Eliminatorii”
(„Lichidatorii”),
Fundaţia
„Miliecontact”, 2007.

* * *
„Voiam să fiu un şoricel. Să mă transform într-o furnică”.
Nicolae sta pitulat sub o bancă pe care zăcea corpul neînsufleţit al unui
tânăr. „Mirosea urât. Am simţit cum mâna lui se lasă peste mine. E un
sentiment groaznic. Poţi fi omorât în orice clipă. Nu, nu te transformi
într-o fiară. Te simţi un nimic”, Nicolae Pojoga îşi deapănă firul
amintirilor de la Războiul de pe Nistru, pe care le-a imortalizat printr-o
simplă apăsare pe butonul aparatului de fotografiat.
2. Bilet la spectacolul morţii
De fiecare dată, îşi spunea: „Doamne, dacă rămân viu, nu mai
vin pe aici!”. În 1992, jurnaliştii care se considerau meseriaşi se
înarmau cu dictafoane, aparate foto, camere de luat vederi, îşi luau
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inima în dinţi şi mergeau la război. „Era un fel de aventură. Dimineaţa,
mergi la Interne ca să aştepţi funcţionarul care vine la 9 să-şi bea
ceaiul şi să-ţi dea un permis. După asta, pleci cu ce te ajunge capul în
„zona conflictului”, că aşa scria în permis. De parcă era un spectacol,
undeva dincolo unde, ca să ajungi, trebuie să iei un bilet. Apoi
reveneam acasă, aici lumea continua să se distreze. Îmi părea foarte
straniu ce se întâmpla”, îşi aminteşte fotograful.
3. Sfânta frică şi păduchii
Primul bilet a fost la Coşniţa. „Am văzut primele morturi,
intestine, scuzaţi, creier pe pereţi. Am simţit cum miroase toată
afacerea asta care se numeşte război. Miroase urât, a praf de puşcă, a
frică şi a frig. Acum, când povestesc, o fac pe grozavul. Dar ştiţi cum e
la război? Un minut-două pe zi de trageri, în rest mâncare, haine,
alcool şi… păduchi, scuzaţi. Cum intră frica în om, apar păduchii”,
spune fotograful trecându-şi degetele prin părul încărunţit. Au trecut 20
de ani de atunci, dar amintirile se pare că îl readuc acolo unde nu-ţi
doreşti nimic mai mult decât să rămâi în viaţă.
4. Fumatul l-a salvat
Pentru un fotograf, spune Pojoga, este foarte important să
anticipeze lucrurile şi să fie bine informat, în caz contrar poate să rateze
cele mai importante clipe. Astfel, Nicolae Pojoga a apăsat pe butonul
aparatului anume în clipa în care cineva se apropiase de generalul
Costaş şi îi spusese: „Aţi fost demis!”.
„Pe atunci, fumam ţigări „Astra”. Când l-am văzut pe
generalul Lebed, am observat că el tot din astea fumează. Am scos
demonstrativ pachetul pe care îl aveam în buzunar. Generalul a
observat”, povesteşte fotograful. Odată, era cât pe ce să fie reţinut de
separatişti. Atunci, fotograful şi-a amintit de „cunoştinţa” lui. „L-au
sunat pe Lebed şi acesta a spus doar atât: „A! E moldoveanul care
fumează „Astra”. Eliberaţi-l!”.
5.Vine „cel” cu războiul
„La război, conflict armat, cum îi mai spun alţii – îi las pe
politicieni să definească ce a fost atunci –, se întâmplau lucruri foarte
serioase. Eroi? Eroi au fost! Eu eram un animăluţ fricos”, consideră
Pojoga.
Despre armă nu putea fi vorba. „Nici n-am pus mâna pe ea. Nici
binoclul nu vreau să-l văd. În clipa în care pui o cască pe cap sau
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îmbraci o vestă antiglonţ, devii ţinta unui lunetist”, acest lucru Nicolae
Pojoga l-a învăţat fiind fotoreporter în zonele de conflict şi aceasta îi
învaţă astăzi pe discipolii săi: „Predau şi străinilor, într-o şcoală din
America, tactica şi comportamentul jurnalistului în situaţii extreme.
Lor le place. Ei ştiu că o dată pe an vine „cel cu războiul”. (zâmbeşte)
* * *
„Încercam să-i conving pe cei care urmau să fie fotografi şi să mă
conving şi pe mine însumi că ceea ce fac este util. (...) De fiecare dată,
juram că nu mă mai duc acolo şi, de fiecare dată, nu mă ţineam de
cuvânt. Totuşi nu pot spune că războiul este un drog. Am început să
colaborez cu agenţiile de presă internaţionale, acestea plăteau nişte
bani pentru timpurile celea. Mă rog, era şi o ambiţie să primeşti de la
Paris un fax pe care se vedea prima pagină a unui ziar cu fotografia
făcută de tine.” (Nicolae Pojoga, fotograf)
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CONFESIUNILE UNUI FOTOREPORTER DE RĂZBOI
Vitalie CIOBANU ∗

1.Introducere
Într-un loc, într-un stat în care totul e de azi pe mâine, unde
mediocritatea şi impostura dau tonul, iar seriozitatea şi competenţa sunt
mai degrabă excepţia, întâlnirea cu un profesionist, cu un om dedicat în
mod exemplar muncii sale, înseamnă o provocare, o sfidare a fatalităţii.
Nicolae Pojoga este unul dintre aceşti meseriaşi. Lucrează întrun domeniu în care valoarea o dă deopotrivă experienţa şi talentul.
Cunoscut jurnalist şi editor în agenţii de ştiri, expert în probleme de
etică şi libertate a presei, azi preşedinte al Asociaţiei pentru fotografie
documentară şi trainer în cadrul Şcolii de Studii Avansate în Jurnalism,
Nicolae Pojoga ne-a oferit în ultimul timp câteva surprize editoriale.
Despre albumul Lumea lui Zaharia (Cartier, 2018) s-a scris şi s-a vorbit
mult, s-au făcut lansări şi expoziţii de o parte şi alta Prutului, s-a
proiectat şi un film în cadrul ediţiei din acest an a Festivalului
Internaţional de Film Documentar „Cronograf”.
2. Arheologul memoriei colective
O arhivă fotografică descoperită de un discipol al său în podul unei
case părăsite din satul Roşietici, din valea Răutului (raionul Floreşti), ia dat ocazia lui Nicolae Pojoga să-şi demonstreze iscusinţa de arheolog
al unei memorii colective, considerată definitiv pierdută. Zaharia
Cuşnir, autorul acelor clişee găsite din întâmplare, a avut mare noroc.
Alţi cronicari ai comunităţilor basarabene s-au topit în pulberea
anonimatului. Viaţa de zi cu zi a unor moldoveni, adulţi şi copii, din
sumbrii ani ’50. Nicolae Pojoga a restituit această comoară cu
entuziasmul exploratorului conştient că a pătruns într-un ţinut ascuns
vederii profane. Apoi, ajutat de unii localnici, s-a avântat să recompună
identitatea sătenilor imortalizaţi de impenitentul fotograf, Zaharia
Cuşnir.
Spun „impenitent”, pentru că a fi fotograf aşa, pe barba ta, în
perioada lui Stalin, comporta mari riscuri. Însemna să ieşi din rând, să
cauţi autenticitate într-o lume a falsurilor şi dezumanizării. Şi Zaharia
Cuşnir a fost un individualist, a fost un răzvrătit, a făcut puşcărie pentru
că n-a vrut să se dea în colectivă…
∗

Autor editorial, publicat de Tatiana Marinescu „Cotidianul. md”, 19 iulie, 2019.
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3. Naraţiunea vizuală a unui război uitat
Zilele acestea Nicolae Pojoga a mai scos o lucrare memorabilă:
Album de război/War Album, tot la Cartier (feelingul editorului
Gheorghe Erizanu nu se dezminte!). Este cronica unui reporter de front
– 96 de fotografii, făcute în zona operaţiunilor militare din Transnistria,
din vara lui 1992. Sunt mărturii documentare, secvenţe dramatice, pe
platoul de la Coşniţa şi Cocieri, la Bulboaca, la Varniţa şi Vadul lui
Vodă, în toiul luptelor de la Bender şi-n alte localităţi.
Fotograful surprinde clipa, gestul spontan, hazardul întâmplării. De
pildă, soldaţi într-o misiune de recunoaştere printre ruinele unor case
distruse de mortiere. Alergând să ocupe poziţii de tragere în spatele
unui dâmb la Doroţcaia. Traversând cu un vaporaş Nistrul la Holercani
(unul dintre băieţi cântă la acordeon). Momente de relaxare între două
tiruri de artilerie. Ţărani care aduc merinde voluntarilor din tranşee.
Ceremonii funerare, civili şi militari care-şi plâng camarazii sau
consătenii ucişi de separatişti sau morţi accidental, cum se întâmplă în
război… Preoţi la Chişinău, binecuvântând un grup de poliţişti înaintea
plecării în misiune de luptă. Medici pansând răniţi în lazaret. Un dialog
al steagurilor inamice: adolescentul care flutură bicolorul roş-verde
transnistrean la Tighina pare să plutească deasupra terenului ciuruit de
gloanţe şi voluntarul basarabean, cu picioarele mult mai bine înfipte în
pământ, care desface tricolorul românesc la Cocieri pentru a-l urca pe
clădirea primăriei…
Avem şi imagini făcute de partea cealaltă a liniei frontului. Cazaci,
unii au bărbi încărunţite şi pieptul încărcat de medalii, se leagă să apere
fruntariile „Sfintei Rusii” la Nistru, bolborosesc o molitvă. Un activist
transnistrean cu şapcă albă colectează bani pentru medicamente la
Moscova, în Piaţa Roşie. Vezi şi figuri de oficiali: Mircea Snegur
discută în Parlamentul de la Chişinău strategii militare. Generalul
Lebed, comandantul Armatei a 14-a ruse, care i-a atacat la Tighina pe
luptătorii noştri – mulţi dintre ei copii imberbi, elevi la şcoala de poliţie
–, stă ţeapăn, cu maxilarele încleştate, la o solemnitate a „apărătorilor
Transnistriei” mobilizaţi împotriva „fasciştilor români”…
Cine a fost martorul acelor evenimente, cine făcut ca Nicolae
Pojoga jurnalism de teren, pe linia întâi, va regăsi atmosfera epocii în
această naraţiune fotografică, va citi frica, teroarea, disperarea
oamenilor, încrâncenarea de pe chipurile moldovenilor care şi-au apărat
ţara, care au trăit clipă de clipă coşmarul războiului. Şi mă gândesc la
Valentina Ursu, o altă profesionistă a presei basarabene, care a făcut
nenumărate reportaje din zona de conflict şi a realizat un volum de
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dialoguri Râul de sânge (apărută la Editura ARC, în 2012, ediţia a II-a)
şi cartea Valentinei Ursu include multe fotografii de-ale lui Nicolae
Pojoga. Generaţiile mai tinere, care ştiu prea puţin despre ce s-a
întâmplat acum 27 de ani, la Nistru, vor trăi, cred, la simpla frunzărire a
albumului, un şoc cognitiv: am avut şi noi, în vara lui ’92, o mică
„Iugoslavie” în Moldova, despre care s-a vorbit mult mai puţin în presa
internaţională, un măcel care a deturnat destinul acestui pământ în anii
închipuitei noastre independenţe.
4. Sfaturi pentru reporterii de front
Albumul lui Nicolae Pojoga nu este doar un ghid vizual şi
mnemonic al războiului din Transnistria, e şi un îndreptar pentru
jurnaliştii specializaţi în reportaje marţiale. Are o prefaţă, lungă, scrisă
cu vervă şi culoare, în care Nicolae Pojoga îşi povesteşte experienţa din
Nagorno-Karabah, regiune autonomă disputată între Armenia şi
Azerbaidjan, unde a fost trimis de redacţia ziarului Sfatul Ţării, din
Chişinău, la începutul anilor ‘90.
Iată câteva sfaturi de reporter trecut prin ciur şi dârmon:
„Acreditarea (chiar dacă, în cele din urmă, este ignorată de către
autorităţile locale) se face în mod obligatoriu, aceasta fiind un punct de
plecare în orice discuţie cu reprezentanţii puterii. Cele mai bune hârtii
sunt cele scrise în tot felul de limbi străine: engleză, germană, franceză.
La limită, româna sau estona, acestea au chiar un plus de
credibilitate în zonele dominate de animozităţi antiruseşti. Primele în
„top” erau BBC, AFP şi Reuters. Urmează tot ce conţine terminaţii cu
„press” (…) Alteori un bileţel scris la maşină, însoţit de o ştampilă de la
primărie, este mai bun decât toate acreditările luate împreună.
Cel mai înţelept lucru ar ﬁ să ne punem în situaţia celor care au
îndoieli asupra identităţii noastre: oficiali, combatanţi, ofiţeri de
securitate. Ce aşteptau ei de la noi? Probabil, adevărul! Adevărul despre
noi, despre adevăratul scop al misiunii noastre. De fapt, este cel mai
uşor lucru ce poate fi aflat de omul care se uită pieziş la hârtiile scoase
la iveală.
De aici şi povestea cu adevărul care este uşor de mărturisit şi chiar
util. „Sau, în altă parte, despre actele care te ajută sau care te bagă în
bucluc: „Printre cele mai periculoase hârtii se numără filele scrise doar
cu cifre (nu contează: numere de telefon, datorii sau înscrisuri de genul
kilometrul „cutare”), banii consideraţi valută străină (mai mult decât
valorează 20-30 de dolari americani) şi (păzea!) două paşapoarte
diferite! Între altele fie spus, cel mai „bun” paşaport se consideră cel cu
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mai multe vize în el. O „hârtie” foarte bună poate ﬁ o poză
reprezentând familia, de preferinţă, copiii.
Portretul soţiei dragi (mai ales dacă-i frumoasă), fără copii în braţe,
poate fi obiectul unor şicane provocatoare. Atenţie, controlaţi-vă
emoţiile! Printre cele mai bune hârtii se consideră a ﬁ şi o nevinovată
decupare din ziarul la care muncim, un articol sau o fotografie de presă
purtând semnătura noastră.”
Alt sfat, de care e înţelept să ţinem cont: „Nu vom înscena
„schimburi” de focuri pentru a putea trage fotografii „adevărate”. Nu de
alta, dar se pot întâmpla tot felul de lucruri ciudate de genul celor păţite
de faimosul Aleksandr Nevzorov.
Belicosul telejurnalist a „organizat” câteva rafale de kalaşnikov
trase „pe bune” în direcţia „agresorilor moldoveni”, tupilaţi în
localitatea Pârâta. În doar câteva clipe, eroii reportajului s-au ales cu
doi răniţi, iar Saşa, cuminte până azi, cu o lecţie de bună purtare.
„Recul” se numeşte la militari! Cazacii au vrut să-i tragă o mamă de
papară cu bicele, dar a scăpat. Nevzorov a confirmat pe propria-i piele
una din legile lui Murphy despre război: „Nu provoca tirul de arme al
inamicului! Este un lucru extrem de deranjant pentru cei din jur!”
Sau cât de mult valorează această povaţă: „De cele mai multe ori
jurnalistul este tratat drept un spion. Cel mai potrivit lucru în asemenea
situaţii este să NU cunoşti cu adevărat cine ştie ce secrete militare.
Dacă la apariţia ta militarii schimbă subiectul discuţiei, a venit timpul
să pleci definitiv.”
Albumul se încheie cu un autoportret al autorului. Un tip bărbos,
îmbrăcat în geacă, cu două aparate foto agăţate de piept. Nicolae
Pojoga s-a lăsat surprins de un coleg, tocmai când îi explica unui
băieţel de vreo 8 ani (poartă cască de tanchist şi un automat de lemn la
spate – pe cine să imite puştiul dacă atâţia adulţi în jurul lui se joacă dea războiul, un joc sângeros!) secretele meseriei sale. Îi va fi povestit
cum poţi surprinde adevărul unui om într-o fotografie. Poate că acel
„copil de trupă”, din vara lui ‘92, chiar i-a călcat pe urme. Cel puţin
într-un scenariu alternativ, într-o istorie paralelă.
Bibliografie
https://cotidianul.md/2019/07/19/vitalie-ciobanu-confesiunile-unui
fotoreporter-de-razboi/
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DESTINE FRÂNTE PENTRU ŢARĂ ÎN VATRA MUSCELULUI
„Istoria este cea dintâi carte a unei naţii. Într-însa ea îşi vede trecutul,
prezentul şi viitorul“.
Nicolae Bălcescu
„Nu există virtute mai mare, mai aleasă şi mai salutară la un popor decât
cultul eroilor săi. Aceşti eroi formează istoria patriei în lungul unui şir de
generaţii. România, mai mult ca orice ţară datoreşte înfăptuirea şi existenţa
ei sutelor de mii şi milioanelor de eroi anonimi şi de individualităţi eroice. Să
ne închinăm lor şi să-i imităm!”
Nicolae Iorga
Valentin – Stelian BĂDESCU ∗

Abstract

Simpozionul „Centenarul Marii Uniri. Credinţa,
Rezistenţa şi Istorie Românească” organizat de Institutul Naţional
pentru Studiul Totalitarismului, Muzeul Ţării Oaşului şi Casa
Orăşenească de Cultură Negreşti Oaş ne oferă prilejul evocării
unor destine frânte pentru ţară în vatra Muscelului. Încercăm, în
lucrarea de faţă – vizibil sumară ca număr de pagini, în raport cu
importanţa evenimentelor pe care şi-a propus să le cuprindă - să
aducem în faţa contemporanilor figurile eroilor anonimi care s-au
jertfit pentru apărarea patriei, pentru întregirea neamului, pentru
libertatea şi demnitatea noastă, din acest colţ minunat de ţară,
Muscel, vatră străbună şi leagănul primei capitale a Ţării
Româneşti. De asemenea, contribuţia noastră modestă vine în
contextul modului amplu prin care se sărbătoreşte astăzi Marea
Unire de la 1918 în condiţiile când, societăţile fac totdeauna o
selecţie critică asupra tradiţiei lor, preiau anumite valori şi
modele comportamentale, care au rezonanţă actuală, pe când
altele sunt trecute în uitare sau sunt conservate pentru
semnificaţia lor istorică.
Cuvinte cheie: România, Marea Unire, Primul Război Mondial,
eroi anonimi, Muscel, libertate, monument, istorie, patriotism,
naţiune .
∗

Dr., Cercetător asociat al Institutului de Cercetări Juridice „Academician Andrei
Rădulescu” şi membru al Comitetului Român pentru Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi
Tehnicii, ambele ale Academiei Române.
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1. Argument
Simpozionul „Centenarul Marii Uniri. Credinţa, Rezistenţă şi
Istorie Românească” organizat de Institutul Naţional pentru Studiul
Totalitarismului, Muzeul Ţării Oaşului şi Casa Oraşenească de Cultură
Negreşti Oaş ne oferă prilejul evocării unor destine frânte pentru ţară
în vatra Muscelului. Încercăm, în lucrarea de faţă – vizibil sumară ca
număr de pagini, în raport cu importanţa evenimentelor pe care şi-a
propus să le cuprindă - să aducem în faţa contemporanilor figurile
eroilor anonimi care s-au jertfit pentru apărarea patriei, pentru
întregirea neamului, pentru libertatea şi demnitatea noastă din acest colţ
minunat de ţară, Muscel, vatră străbună şi leagănul primei capitale a
Ţării Româneşti. De asemenea, contribuţia noastră modestă vine în
contextul modului amplu prin care se sărbătoreşte astăzi Marea Unire
de la 1918 în condiţiile când, societăţile fac totdeauna o selecţie critică
asupra tradiţiei lor, preiau anumite valori şi modele comportamentale,
care au rezonanţă actuală, pe când altele sunt trecute în uitare sau sunt
conservate pentru semnificaţia lor istorică. De aceea, istoria unei
naţiuni este o continuă reinterpretare de sine, o reconstrucţie a
tradiţiilor sale simbolice prin operele prezentului, o rescriere a temelor
sale majore în funcţie de contextele interne şi externe pe care le
parcurge.
Aşadar, reexaminarea trecutul îşi are sursa şi motivaţia în
necesitatea interioară a istoriei române de a reinterpreta tradiţia
spirituală şi unele episoade din evoluţia sa modernă în raport cu noul
context istoric, ce a impus perspective de interpretare şi criterii de
apreciere diferite faţă de cele care operau (în plan axiologic) în
perioada interbelică şi faţă de cele (preponderent şi restrictiv
ideologice) din perioada regimului comunist. Acest proces nu este
scutit de tensiuni şi de neînţelegeri, de dispute ideologice şi politice.
Asistăm la dezbateri aprinse asupra modului în care ar trebui să ne
raportăm astăzi la personalităţile şi valorile naţionale, în contextul
necesarei integrării europene şi al globalizării, fenomene care,
paradoxal, au redeschis pretutindeni interesul pentru chestiunea
identităţilor naţionale. În acelaşi timp, România îşi redescoperă
potenţialul creativ, dar şi decalajele şi handicapul istoric, printr-un
necesar şi benefic examen comparativ faţă de noile tendinţe ale istoriei
contemporane. Ca şi în alte epoci, ea îşi redefineşte identitatea şi îşi
reevaluează tradiţia în raport cu spiritul timpului.82
82

A se vedea, pentru detalii, Grigore Georgiu, Istoria culturii române moderne,
Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2002.
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În puţinele pagini ale acestui studiu nu vom reinterpreta istoria
naţională având în vedere noua bază documentară de care dispunem şi
perspectivele deschise de apartenenţa României la Uniunea Europeană.
Cunoaşterea şi evaluarea, dintr-o perspectivă actuală, a patrimoniului
care ne defineşte spiritual, este o acţiune de interes naţional. Este un
patrimoniu făurit în cele „optsprezece veacuri de trude, suferinţe şi
lucrare a poporului român asupra lui însuşi“, după fericita expresie a
lui Bălcescu. El cuprinde idei şi creaţii care ne-au modelat istoria,
formula sufletească, structura etnopsihologică, modul de viaţă,
organizarea politică şi socială în diferite epoci. Am considerat că,
pentru formarea unei reprezentări mai adecvate cu privire la contribuţia
românilor trăitori în ţinutul Muscelului la istoria noastră este utilă o
privire retrospectivă – pentru a întocmi cel puţin o hartă de orientare –
asupra momentelor semnificative ale istoriei noastre. Şi ne-am oprit
secvenţial, precum într-un roman foileton, asupra unor oameni şi fapte
care, din perspectiva tematicii simpozionului şi a studiului nostru pot
contribui la îmbogăţirea patrimoniului nostru de cultură şi civilizaţie.
Marea Unire nu este, cum vrea să acrediteze propaganda
maghiară în străinătate, consecinţa unor tratate pe care „Ungaria a fost
obligată să le semneze” sau a unor „influenţe din afară”. Fireşte, sunt şi
între istorici fraudatori, dar unde nu sunt?! România mare a fost
rezultatul unei evoluţii lente, o împlinire de destin. Românii purtau în
suflet această zi ca pe o lumină care apare la orizont la capătul unei
lungi călătorii. Ea le lumina calea de undeva din viitor. În ziua în care
le-a fost dat s-o apropie, idealul lor a fost realizat şi unirea înfăptuită.
Dar cu preţul unor jertfe imense pricinuite de conflagraţia care tocmai
încetase. Primul Război Mondial reprezintă cel mai important moment
istoric pentru români. Au căzut atunci în tranşee peste 300.000 de ostaşi
din Moldova şi Muntenia unite la 1859, Vechiul Regat, cum li se mai
spunea. Peste 200.000 de civili au căzut răpuşi de cumplitele boli din
iarna anilor 1916-1917: tifosul exantematic şi febra tifoidă. Mai
contează cifrele? Dacă mai contează, au fost 535.706 de români din
Vechiul Regat. Impactul a fost atât de mare, încât regele Ferdinand, ca
urmare a promisiunii făcute ostaşilor ţărani în primăvara anului 1917, a
trebuit să împroprietărească 1.393.353 de ţărani, incluzând în rândul
acestora nu numai ostaşii, ci şi urmaşii lor: văduve de război şi copii
orfani de război. Putem afirma, fără riscul de a greşi, că nu a fost
familie de români care să nu fi dat obolul de jertfă pentru îndeplinirea
idealului naţional. Sunt convins că, dacă veţi răscoli şi dumneavoastră
prin arhiva familiei, veţi găsi un străbunic sau stră-străbunic prezent pe
câmpurile de luptă ale campaniilor de luptă duse de armata română în
anii 1916-1919, destine frânte pentru ţară!
162

2. Destine frânte pentru ţară în vatra Muscelului
2.1. Rezistenţa în zona Mateiaş - Dragoslavele
Trecutul este viaţă, este viaţă vie pentru cei care l-au trăit, iar
oamenii au nevoie stringentă de amintiri din viaţă! Istoricii nu
inventează aceste amintiri, ci le reconstituie. 83 Istoria nu înseamnă
înregistrarea unor lucruri fără viaţă, a umbrelor trecutului. Ea este o
ştiinţă vie. Trecutul, prezentul şi viitorul trebuie înţelese laolaltă, sunt
cuvinte care denumesc aceeaşi evoluţie a umanităţii. De aceea nu se
poate concepe să trăim ziua de azi şi să privim înainte ignorând ce se
află în urma noastră. Dimensiune fundamentală a gândirii şi a
conştiinţei umane, istoria – cu atât de bogată tradiţie în cultura
românească – va trebui să-şi menţină locul ce l-a ocupat de-a lungul
atâtor generaţii. O ştiinţă trăieşte însă prin oamenii ce o reprezintă.
Istoricii de azi şi de mâine au o mare şi nobilă răspundere. 84
Iar a scrie despre o parte a marilor bătălii de reîntregire a
neamului, din anii 1916-1919, înseamnă o îndatorire de suflet în a
elogia pe înaintaşii noştri, înseamnă un îndemn lăuntric puternic
interiorizat de-a scrie o filă de istorie „ca om al vremii mele şi, evident,
pentru vremea mea”, ca să-l parafrazez pe marele istoric Iorga. Am dori
ca rândurile de faţă să aibă şi un rol educativ, civico-cetăţenesc, de a
sensibiliza inimi şi conştiinţe de tineri sau vârstnici, mai ales în această
perioadă de criză de patriotism, când „Ceva nereguli sunt prin ţară,/Dar
şi pe-afară, la hotară” 85. Mai ales acum când se impune ca prioritate,
crearea şi dezvoltarea unei atitudini de românism accentuat, cu ocazia
Anului Omagial al unităţii de credinţă şi de neam şi Anul comemorativ
al făuritorilor Marii Uniri din 1918.
Pentru scopul studiului de faţă, nu vom analiza anvergura marii
conflagraţii care a zguduit omenirea ci, von radiografia secvenţial
rezistenţa armatei române în faţa cotropitorilor străini din zona Mateiaş
- Dragoslavele şi facem cuvenita precizare că greul luptelor l-a purtat
Gruparea de trupe „Nămăieşti” formată mai ales din luptători din
judeţul Muscel. Se ştie că România, profitând de circumstanţele
internaţionale favorabile împlinirii idealului nostru naţional - unirea
totală şi definitivă, a intrat în Primul Război Mondial de partea
Antantei, adică a Franţei, Angliei şi Rusiei, care-i promiteau unirea, în
A se vedea, pentru detalii, Ioan-Aurel Pop, Istoria, adevărul şi miturile: (note de
lectură), Ediţia a 2-a, revizuită, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2014.
84
A se vedea, pentru detalii, Lucian Boia, Istorie şi mit în conştiinţa românească,
Editura Humanitas, Bucureşti, 1997.
85
A se vedea, pentru detalii, Cornel Carp, Regimentul 4 Argeş în Războiul pentru
Întregire Naţională, preluat de pe site-ul:www.jurnaluldearges.ro/index.php
/cultura/item/lectia-de-istorie-regimentul-4-arges-in-razboiul-pentru-intregire.
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caz de victorie. Intrată în război pe 14 august 1916, România obţine
câteva victorii în sud-estul Ardealului, dar, în condiţii de totală
inferioritate în armament, oameni şi experienţă, armata română este
obligată să se retragă şi se angajează în „bătălia trecătorilor”. Una
dintre aceste trecători, unde au avut loc lupte crâncene, este şi
trecătoarea Bran-Rucăr-Dragoslavele, împreună cu prelungirea acesteia
spre sud, din jurul Mateiaşului. Exact asupra acestor bătălii de lângă
Mateiaş, bătălii ce aveau ca scop şi apărarea Câmpulungului, mă voi
opri puţin şi voi reda câteva aspecte, inclusiv retragerea trupelor
române şi ocupaţia germană din zona Muscelului.
Aşa cum menţionam, pentru apărarea poziţiilor din nordul
oraşului Câmpulung s-a constituit, la începutul lunii octombrie 1916,
gruparea de trupe „Nămăieşti”, aflată sub comanda generalului
Găiseanu. Din această grupare făceau parte Regimentul 30 Dorobanţi
Muscel şi Regimentul 70 Infanterie, ambele cu reşedinţa în Câmpulung,
regimente formate mai ales din luptători din judeţul Muscel, printre
care s-au aflat şi din comuna Boteni şi din cele din jur, după cum s-a
putut constata din „povestioarele” unor participanţi direcţi la aceste
lupte sau a urmaşilor acestora, ori chiar de pe monumentele eroilor din
aceste sate. Lista destinelor frânte pentru ţară din vatra Botenilor este
lungă, au luptat şi s-au jertfit atât în cele două conflagraţii mondiale, cât
şi în războiul de independenţă, sau războaiele balcanice.
Am rămas impresionat de eroismul lor aşa cum l-am descoperit
în faptele de vitejie povestite în unele momente din lungile nopţi de
iarnă - fără televizor, internet, calculator sau telefon mobil - de bunicul
meu Rujan I. Gheorghe, din satul Balabani al comunei Boteni,
participant direct la luptele din faţa Mateiaşului, luptător fără experienţa
frontului, nu împlinise nici 16 ani când a sunat mobilizarea, era născut
pe 26 iunie 1901. A plecat la război împreună cu tată său, străbunicul
meu, Rujan I. Ion. Dintre povestirile urmaşului acestui brav soldat, am
reţinut pe aceea referitoare la cuvintele de îmbărbătare, de motivare a
luptei drepte, cuvinte adresate de către comandanţi militari, mai mici
sau mai mari. La loc de cinste erau cuvintele regelui Ferdinand, pe care
le citau sau le aminteau, cuvinte pe care le-am găsit redate în cărţi sau
tratate şi pe care, pentru exactitatea lor, le citez: „Ostaşi, umbrele
marilor voievozi Mihai Viteazul şi Ştefan cel Mare vă îndeamnă la
biruinţă, ca vrednici urmaşi ai ostaşilor care au învins la Războieni, la
Călugăreni şi la Plevna. Cu Dumnezeu înainte!”. Aceste două
regimente, formate mai ales din musceleni, au fost susţinute de trupe
din Diviziile 12 şi 22 Infanterie şi s-au umplut de glorie în cele 45 de
zile de lupte împotriva trupelor germane şi austro-ungare din zonă. Că
luptele au fost dificile, dar dârze, am mai aflat din cele câteva
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„povestioare” ale unor participanţi sau urmaşi ai lor. Important este că
aceste pasaje din istoria orală amintite sunt confirmate chiar de
cuvintele unor generali inamici, cuvinte găsite în diferite documente
istorice. Iată ce afirmă comandantul grupării inamice, generalul Van
Morgen, afirmaţie din care reiese teama de-a pierde lupta, teamă care-l
determină să-şi anunţe superiorii pe 4 octombrie 1916, că „orice
încercare de-a prelungi lupta în acest sector este de prisos”. Îmi face
plăcere să reclam, în continuare, laudele aceluiaşi general privind
eroismul muscelenilor, laude care-i justificau temerile exprimate
anterior de-a pierde lupta. Afirma că muscelenii luptători „sunt iscusiţi
şi compensează educaţia lor militară printr-o agerime intelectuală şi o
facultate miraculoasă de adaptare”.
Mai mult, un fost subofiţer artilerist în bateria 5-a a
regimentului 58 artilerie din cadrul diviziei 76, care aparţinea armatei a
IX –a condusă de vestitul general Erik von Falkenhayn, face mărturii
cutremurătoare la revenirea să pe aceste meleaguri. Este vorba de Fritz
Ortlepp, fost combatant care în memoriile sale va evoca luptele din
regiunea Bran şi Dragoslavele într-o descriere amănunţită şi
documentată. 86
Dragostea de neam şi ţară, „agerimea intelectuală şi iscusinţa”
soldaţilor musceleni, îşi trag seva eroico-patriotică şi din mândria lor de
urmaşi ai unor locuitori de capitală veche, Câmpulung, dar mai ales din
lecţiile de patriotism al şcolilor câmpulungene sau goleştene, al acestor
pepiniere de românism. Argumentarea „lecţiilor de patriotism şi eroism
o regăsim în scene sau secvenţe de lupte eroice concrete pe câmpul de
luptă din jurul Mateiaşului, redate în multe izvoare istorice, în muzee şi
monografiile unor preoţi sau mireni din zonă sau Mausoleul Mateiaş, în
interiorul căruia s-a amenajat şi o sală care redă, vizual şi sonor, unele
scene de luptă. Sau în cazul comunei noastre Boteni, monumentul în
cinstea eroilor căzuţi în Primul Război Mondial (1916-1918, flancat de
două monumentele dedicate eroilor din Al Doilea Război Mondial
(1941-1945) despre care vom detalia ceva mai departe.
Cu tot eroismul soldaţilor români, în faţa superiorităţii
inamicului în luptători, armament modern şi experienţă militară, după
45 zile de rezistenţă, trupele române au fost nevoite să se retragă spre
Târgovişte, ordinul de retragere fiind primit pe 15 noiembrie 1916. Un
motiv în plus care a dus la retragerea mai timpurie a trupelor române
poate fi şi trădarea unui localnic, care a arătat inamicului o cărare de
munte mai rapidă şi secretă, cărare pe care duşmanul a căzut cu mai
Fritz Ortlepp, Luptele din regiunea Bran şi Dragoslavele, traducere din limba
germană, preot I. Răuţescu, Editura Phoenix, Braşov, 2003.
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mare uşurinţă în spatele unor trupe române, surprinzându-le. Teritoriul
fostelor judeţe Muscel şi Argeş este cu uşurinţă ocupat până pe 18
noiembrie 1916, după ce cad în mâinile inamicului şi oraşele Curtea de
Argeş, pe 14 noiembrie, şi Piteştiul, pe 17 noiembrie, sub loviturile
grupării germane de trupe conduse de generalul Kraft. Satele dintre cele
două capitale şi Piteşti, apărate superficial de două detaşamente
româneşti din Divizia 14 Infanterie, cad aproape fără lupte în mâinile
inamicului, aşa cum s-a întâmplat şi cu Boteni unde corpul german
alpin înaintând pe linia Piteşti – Davideşti spre Poienari a trecut peste
satul nostru. Acest grup făcea parte din armata a IX a germană care
ocupase deja Oltenia înaintând forţat spre inima ţării. Întrucât românii
nu mai aveau forţe disponibile pentru a opri şi această înaintare, era cert
că poziţiile grupului Nămăieşti nu mai puteau fi menţinute şi părăsirea
forţată a poziţiilor de la Câmpulung şi Mateiaş devenise o chestiune de
ore. Lipsa de coordonare din cadrul armatei a permis trupelor
invadatoare să înainteze asemenea unui puhoi spre capitala ţării cu toate
luptele eroice purtate de către apărătorii noştri care nu a mai putut însă
opri tăvălugul inamic. În acest mod, Mateiaşul apărat de români cu
atâta îndârjire, a fost ocupat iar trupele române au început retragerea
sub urmărirea inamicului pe direcţia râurilor Argeşel şi Dâmboviţa.
Prima pe direcţia Suslăneşti – Boteni, a doua Dragoslavele –
Stoeneşti. 87
Ne retragem fără să fi fost învinşi!
Apăsătoare şi grea, a început retragerea în ziua de 15 noiembrie
1916; o retragere eroică, nu mai puţin demnă decât cea dovedită în
zilele glorioase în care au stat neclintiţi în faţa puhoiului inamic.
Părăseau poziţii tari, din care dovediseră că nu ar fi fost scoşi, nicicând,
prin luptă dreaptă. Se dau lupte cu aceeaşi îndârjire, pe dealurile din
prejma localităţilor Boteni şi Văleni, pe drumul de retragere, numit în
vechime „drumul poştei”, ce cobora din valea Argeşelului în cea a
Dâmboviţei. Prin jertfa lor, lista durerii, avea să completeze cu noi
nume, ale celor care s-au sacrificat, cu bună ştiinţă pentru a apăra viaţa
camarazilor aflaţi pe drumul retragerii. Căliţi în luptă şi durere, duceau,
acum, cu ei nestinsă amintirea, mereu vie a celor căzuţi la datorie; se
îndreptau spre noi poziţii de rezistenţă, purtând în suflet flacăra nestinsă
a speranţei că, până la urmă dreptatea va triumfa! 88

2.2.

O descriere amănunţită, până în cele mai mici detalii, tipic germană, asupra luptelor
purtate în zona Boteni, Suslăneşti, Văleni ne face Fritz Ortlepp în cartea sa de
memorii, mai sus menţionată, pp. 134-149.
88
Ştefan Trâmbaciu, Ionel Batalli, George Bălan, Bătălia din zona Bran- Câmpulung,
Editura Europress, Piteşti, 2003.
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Înfrânte, dar nu nimicite, trupele române din Muscel şi Argeş,
alături de întreaga armată, se retrag în Moldova, unde începe o
accentuată activitate de refacere, reorganizare şi, mai ales, de instruire
cu armament mai modern, activitate sprijinită intens şi de misiunea
militară franceză condusă de generalul Berthelot, grosul familiilor
rămânâd pe loc, în vetrele satelor, fără putinţă de strămutare, sub
vremelnica administraţie a cotropitorului german, ocupaţie militară cu
umbre negre, dar şi cu lumini, ori legende povestite de bunicile şi
mamele noastre care îşi mai aduceau aminte de acele vremuri, dar şi de
deosebirile şi diferenţele dintre ocupantul german din primul război şi
„eliberatorul” sovietic din cel de al doilea război. A fost greu cu „der,
die, das”, dar mai greu cu „davai ceas”, aşa cum spunea vrednicul de
pomenire Constantin Tănase! Atunci, în acel groaznic sfârşit de an,
1916, mulţi îşi părăsiseră gospodăriile, apoi, după doi ani de pribegie,
reveniseră, dar nu toţi, precum în cazul străbunicului meu.
Pentru cei întorşi la casele lor, bucuria revederii cu cei rămaşi
sub ocupaţia străină a constituit clipe de neuitat, de revenire la viaţă.
Dar adesea, clipele de mulţumire au fost urmate de vestea tristă a
dispariţiei multora dintre cei dragi. Neconsolaţi, prin pierderea celor
dragi, oamenii, căinându-şi morţii, se întorceau la treburile lor, cele de
toate zilele. Viaţa îi obliga să-i redea cursul normal, mai ales că multe
erau de făcut pentru a şterge, cât mai curând urmele răului, ale
ocupantului german, chiar că în unele dintre ele întrezărim şi ceva
pozitiv, astfel cum mărturisesc unii dintre concetăţenii noştri.
2.3. Ocupaţia germană pe teritoriul Judeţului Muscel în timpul
primului Război mondial
În perioada documentării acestui articol am străbătut judeţul
Muscel. Cuteierând localităţile implicate în bătăliile primului război
mondial, am ajuns, graţie prietenului meu Ioan Bănică (Tavi) din
Boteni la domnul Constantin Agricola Miu din comuna Godeni de la
care am aflat lucruri deosebite, unele intrate în legendă, despre luptele
ce au avut loc în apropierea Câmpulungului, dar şi despre ocupaţia
germană din Muscel. Este înteresant de amintit mai întâi o întâmplare
cu tâlc despre modul cum apărarea românilor a fost dată peste cap de
atacatorii germani, cum au putut să apară aceştia pe neaşteptate în
spatele armatelor noastre, care rezistaseră cu brio pe linia MateiaşVoineşti-Lereşti. Misterul l-a dezlegat profesorul pensionar, Constantin
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Catrina, profesor la liceul din Rucăr care a aruncat o rază de lumină
asupra acestora. 89 Astfel, bătrânii din Dragoslavele povesteau că, numai
cu câţiva ani înainte de intrarea României în primul război mondial, în
sat a apărut un cetăţean străin, venit de la Braşov sau Bucureşti, care
rupea binişor pe româneşte şi care a fost obligat să rămână o noapte să
doarmă aici. A găsit o gazdă care l-a tratat cum se cuvine, a doua zi s-a
trezit, a văzut frumuseţea locurilor şi a promis că va mai veni pe la
Dragoslavele. N-a trecut mult timp şi turistul, neamţ de origine, s-a
întors în sat. De data s-a cazat la o gazdă pentru mai mult timp. A
început să cunoască lumea, să se încadreze în viaţa satului. Chiar a sărit
în ajutorul celor care aveau nevoie de medicamente, a împrumutat pe
nevoiaşi cu bani, a meditat copiii sărmani ca să pătrundă la şcoli, etc. În
scurt timp devenise „neamţul lor!” Sătenii îl stimau şi pentru
comportamentul său de om civilizat şi priceput la toate, îl antrenau în
activităţile lor. Astfel, văzându-i slăbiciunea pentru vânătoare, îl luau în
grupele lor de vânători, ca pe unul de-al lor. Neamţul iubea fructele de
pădure şi nu rare ori era întâlnit culegând ciuperci, zmeură, fragi, pe
care apoi le prepara singur, iar dulceaţa era dăruită copiiilor. Devenise
o figură aproape indispensabilă satului. De multe ori îl întâlneau pe
munte, în pădure, pe drumurile şi potecile montane, cu tolba plină de
fructe şi plante medicinale. Îi plăcea să umble şi singur şi să se bucure
de frumuseţea peisajelor.
Dar întro zi, neamţul a dispărut. Lumea nu şi-a făcut probleme.
Toţi erau siguri că se va întoarce, nu putea să fie altfel. Şi într-adevăr sa întors. Dar în cele câteva luni, poate 2-3 ani, multe lucruri se
schimbaseră radical. Începuse de doi ani războiul mondial, de curând
intrase în război şi România. După ce armatele noastre au trecut munţii
în Ardeal şi au obţinut victorii, acum se retrăgeau din faţa armatelor
germane. Odată cu intrarea nemţilor în Dragoslavele, şi-a făcut apariţia
şi „neamţul lor” care avea grad de colonel şi era conducătorul trupelor
germane de atac. În perioada „românească”, ofiţerul cartograf german
trasase hărţile pe care apoi le-a folosit în război. Cunoscând şi potecile,
cu uşurinţă a deplasat în siguranţă, o întreagă armată, care a ocolit linia
de rezistenţă românească de la Mateiaş şi a căzut în spatele armatei
române, care a fost înfrântă. Valea Jiului căzuse. A căzut astfel şi
Mateiaşul, nemţii au înaintat fără să mai aibă oponenţă majoră până la
Mărăşeşti. Astfel, Oltenia, Muntenia, Dobrogea au fost invadate cu
Constantin Agricola Miu, Tatăl meu-In memoriam, Editura Prisma, Râmnicu
Vâlcea, 2010.
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rapiditate, Bucureştiul devenind capitala învinsă. De aceea, ori de câte
ori străbat satele muscelene şi văd monumentul vulturului, ridicat în
memoria celor căzuţi în luptele de la Mateiaş, din primul război
mondial, mintea şi imaginaţia mi se întorc la povestea nevinovată a
unui turist german, şi nu pot să uit că trupele cu cap de mort ale
ocupantului german au profanat mormântul marelui voievod român
Mirecea cel Bătrân, înmormântat la Mânăstirea Cozia, un moment greu
pentru sfântul lăcaş din perioada primului război mondial, când a
devenit grajd de cai, lucru specificat într-un raport din 16 iunie 1916:
„piatra comemorativă cu inscripţia de la marele voevod Mircea cel
Bătrân, fondatorul acestui monument istoric, am găsit-o deteriorată cu
desăvârşire, în biserici băgându-se cai”. 90
Şi tot în legătură cu comportamentul armatelor de ocupaţie au
ieşit la iveală noi documente care accentuează particularităţile acestui
război. Ne-au rămas puţine surse de informare care să descrie prin ce a
trecut populaţia română implicată direct în teatrul de război. Puţini au
fost istoricii şi scriitorii care au avut izvoarele de inspiraţie, dar şi
curajul ca să redea adevăratul comportament al armatelor de ocupaţie
de pe teritoriul României; cum s-au comportat în primul Război
Mondial, armatele de ocupaţie germane, austro-ungare, bulgăreşti, dar
şi armatele aliate ruseşti şi franceze. Astfel, în amintirile sale, comisarul
de poliţie Nicolae Costilă, şeful Poliţiei din Curtea de Argeş, vine cu
noutăţi care vizează comportamentul armatei germane inamice în zona
de nord a judeţelor Argeş şi Muscel. Menţionăm că Nicolae Costilă s-a
născut în anul 1909, deci la intrarea României în război, avea 7 ani, şi
că tatăl său era primarul Comunei Vâlsăneşti. De la el ne-au rămas
informaţii ce ne sunt de mare folos. 91 Cunoaştem comportamentul
general al armatelor de ocupaţie, mai ales stilul german de a menţine
ordinea şi disciplina într-un teritoriu cucerit, săracit şi populat de
oameni care suferă nevinovaţi. De data asta aflăm şi alte faţete
caracteristice primului război mondial.
Ocupanţii germani au identificat loturile nelucrate şi i-au obligat
pe proprietari să le muncească, în caz contrar erau confiscate şi atribuite
spre folosinţă celor fără pământ. Germanii au adus seminţe selecţionate
pentru cultivarea
grâului, au făcut uscătoare de fructe, au făcut
Costea Marinoiu, Istoria cărţii vâlcene, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1981,
pp. 12-16.
91
Nicolae Costilă, Amintirile unui comisar de poliţie, Ediţie îngrijită de Constantin
Agricola Miu, Editura Prisma, Râmnicu Vâlcea, 2012.
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făbricuţe de marmeladă, au adus instalaţii pentu fabricarea sucurilor. Iau pus pe români la treabă. Amintirile lui Alexandru Valescu reluate de
Costilă, completează tabloul ocupantului german. „Nemţii au introdus
în fiecare comună Jandarmeria Germană care patrula pe drumuri. La
Curtea de Argeş se înfiinţase o Comandatură Germană care administra
oraşul şi comunele învecinate. Translator la Comandatură era soţia lui
Filon Vâlsănescu, iar în comună era Mihai Ciolcă, cel care fusese la
Bucureşti la un stăpân neamţ, unde a învăţat limba germană. Zarva cu
refugiul nostru se terminase de mult. Nemţii se instalaseră bine în
Oltenia şi Muntenia. Patrulele lor circulau prin sate şi menţineau
ordinea şi liniştea. Primarii erau chemaţi în fiecare săptămână la
Curtea de Argeş. Din sat nu prea aveau ce să ia. Era o sărăcie de
nedescris. Primarii informau autorităţile germane despre această
stare. Comandantul le spunea: Dacă aş şti că hainele de pe mine ar
ţine de foame, le-aş da bucuros! Lumea din sat era obişnuită să se ducă
la vale după porumb. În anul acela nu s-a putut din cauza războiului şi
oamenii din sat nu aveau mămăligă. Comandatura luase măsura ca
aproape zilnic să distribuie un fel de ciorbă care era adusă cu butoiul
în sat. Mi-aduc aminte că în sat era un om bătrân, Hopşorel după
poreclă, care avea un cal şi o telegă cu un butoi cu care aducea ciorba
de la Curtea de Argeş. Tot el mai mergea şi la Slănic şi aducea apă
sărată, pentru că era o lipsă mare de sare. Nu după mult timp soseşte
în comună un ofiţer însoţit de patru soldaţi, cu ordin ca să ridice
clopotele de la biserică. Tatăl meu a rămas trăznit când a auzit acest
lucru. Ofiţerul i-a dat ordin să dea clopotele jos. Ele se aflau în turla
bisericii. Atunci convoacă pe toţi oamenii la primărie. Aceştia sunt
rugaţi să aducă de acasă ce au de mâncare. S-au strâns toate păsările
posibile, ţuică, etc. Ofiţerul, văzând plocoanele, s-a uitat la tata şi
împreună cu interpretul, au intrat într-o cameră de la Primărie. El i-a
spus primarului ca să dea jos clopotele şi să le îngroape bine. Mâine
vine din nou, caută cu vergeaua şi dacă le găseşte, le ia. Tata nu ştia
cum să dea cloptele jos, pentru că erau mari şi grele şi-i era teamă să
nu le spargă. Atunci a venit neamţul, a cerut un fierăstrău şi singur,
ajutat de tata, a coborât clopotele pe podeaua clopotniţei. Neamţul a
plecat în altă comună, dar a promis că le va căuta cu vergeaua.
Clopotele au fost îngropate chiar în cimitir. Neamţul a fost îndrumt
spre alt loc, proaspăt răvăşit. Aici a încercat cu vergeaua. Nu s-a găsit
nimic. Toată lumea a rămas mulţumită. Au mai întrebat şefii nemţilor
de clopote, dar au fost lămuriţi că au fost ridicate de demult.Nemţii au
început să taie pădurea seculară Stroiasca, lemnul era făcut scânduri
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şi trimis în Germania.” Povestirile ne fac să ne schimbăm în parte,
viziunea asupra durei ocupaţii germane. Este adevărat că în prima fază
de instalare a ocupaţiei nemţeşti, primul lucru pe care l-au făcut
ocupanţii a fost instalarea comandamentului german în localitatea
respectivă, organizarea patrulelor militare care să menţină liniştea şi
ordinea. Măsurile extreme erau aplicate în primul rând împotriva
hoţilor, tâlharilor, partizanilor, trădătorilor. Toate ordinele ce trebuiau
executate se afişau la primărie.
Interesant este faptul că localnicii, ocupaţi vremelnic, rămâneau
cu primarul şi consiliul local, organe alese de cetăţenii localităţii, ei
fiind recunoscuţi şi agreaţi de armata de ocupaţie. Comandamentele de
ocupaţie nu lucrau direct cu cetăţenii, totul se dirija prin conducătorii
locali care fuseseră aleşi de locuitorii localităţii. Înainte de ocuparea
satelor muşcelene de către nemţi, statul român făcuse rechiziţii la
sânge, astfel că la venirea ocupanţilor, aceştia au găsit satele sărăcite,
populate numai de copii, bătrâni, invalizi, femei, populaţie cu care nu
putea să facă lucrări de construcţii sau fortificaţii. S-a încercat
înlocuirea mămăligii cu pâine pentru eradicarea scorbutului. S-au adus
seminţe selecţionate, s-au făcut culturi de grâu, s-a dispus lucrarea
tuturor parcelelor nelucrate şi confiscarea lor în cazul când rămân
nelucrate. Sătenii au fost obligaţi să strângă toate fructele şi legumele.
Le-au fost aduse, atât cât a fost posibil, utilaje de făcut sucuri, bulion,
marmeladă, etc. Au fost ajutaţi localnicii, ca în final să-şi rezolve
singuri asigurarea hranei. Pentru cei foarte săraci se aducea hrană de la
popotele nemţeşti. Poate că ceea ce povestim pare idilic, dar realitatea
asta a fost. Asta nu înseamnă că n-au fost şi excese, că de multe ori s-au
luat măsuri punitive împotriva unor oameni nevinovaţi.
În Moldova se retrăsese armata română şi o mare parte a
populaţiei care părăsise zona ocupată de nemţi. Aici izbucnise o
pandemie de tifos exantematic care făcuse o mulţime de victime.
Având în vedere aceste realităţi, în zonele ocupate de nemţi, au fost
aduşi medici germani care se ocupau nu numai de trupele lor de
ocupaţie, dar acordau asistenţă medicală şi populaţiei autohtone, pentru
prevenirea unei catastrofe. Amintind aceste lucruri, tragem concluzia că
armata germană de ocupaţie îşi asuma şi o serie de responsabilităţi, care
la prima vedere par anacronice Poţi gândi că armata rusă, bulgară sau
maghiară, ar fi fost capabilă de aceste fapte? Popoarele civilizate fac
deosebirea şi în timp de război! Păcat că spiritul german a plecat o dată
cu armata germană. Tot ce s-a făcut bine s-a distrus! Regele Ferdinand
a făcut împroprietărirea unor ţărani întorşi de pe front, care nu
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dispuneau de unelte, utilaje agricole şi vite de muncă. În final,
pământurile au ajuns tot la cei bogaţi! Mica industrie alimentară s-a
prăpădit, fructele au rămas în pomi, iar foametea şi sărăcia s-a
accentuat în casele mâncătorilor de mămăligă. Dar a rezultat România
Adevărată - România Mare - graţie acestor oameni, ţăranii, sacrificaţii
tuturor regimurilor.
Despre ocupanţii bulgari ştim ce atrocităţi şi excese au făcut pe
teritoriul nostru, căutând explicaţii la participarea României la al doilea
război balcanic din anul 1913 şi anexarea Cadrilaterului. Despre aliaţii
ruşi nu este cazul să discutăm în lucrarea de faţă. Este necesară o
abordare separată. Articolul de faţă se rezumă la primul război mondial.
Cel de al doilea război mondial este cu totul diferit, fascismul şi
comunismul reuşind denaturarea societăţii omeneşti. Remarcăm în
aceleşi timp şi modul exemplar în care statul român s-a comportat cu
etnicii germani de cetăţenie română. Nu ştiu de ce, dar aceste timpuri
de normalitate mi se par astăzi de domeniul trecutului unui popor
adevărat. Cu regret, astăzi, după o sută de ani, constatăm că parcă, am
devenit o „populaţie”, iar ţara va deveni în curând un „teritoriu”! Păcat!
Simţim că ţara asta nu mai este a noastră, dar politicienii de azi se fac
că nu ştiu de ce? Constatăm astfel cât de grea este propria ocupaţie!
Dacă despre activitatea regelui, a familiei regale, a miniştrilor şi
clasei politice care s-au retras la Iaşi s-au tipărit documente şi s-au
analizat deciziile luate între 1916 – 1918, Alin Ciupală vine să
completeze imaginea societăţii româneşti afectate de război cu
informaţii mai mult decât necesare despre regulile impuse de ocupaţia
germană, dar şi despre colaborarea dintre oficialităţile germane şi
populaţia locală: „Autorităţile de ocupaţie au încercat să-i încurajeze pe
locuitorii români să muncească, în folosul comunităţii româneşti şi al
ocupantului deopotrivă. De aceea, multe avantaje erau acordate celor
care munceau, cum ar fi dreptul de a circula cu mijloace de transport,
fixarea unui salariu zilnic de 3-4 lei pentru munca sezonieră sau
consultaţii medicale gratuite în anumite policlinici. De asemenea, erau
adoptate şi alte măsuri, cum ar fi: publicarea listelor cu militarii români
internaţi în lagărele germane, acordarea de îngrijiri stomatologice
gratuite pentru populaţia săracă, distribuirea prin intermediul Crucii
Roşii a ajutoarelor pentru familiile celor plecaţi pe front, obligativitatea
afişării preţurilor pentru toate produsele aflate în magazine şi birturi,
deschiderea unor aziluri de noapte încălzite destinate populaţiei sărace
şi celor fără adăpost din Bucureşti, în care azilanţii primeau un ceai
cald, reglementarea muncii agricole pentru femeile fără o slujbă fixă.
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Locul de muncă înregistrat avea o importanţă majoră, deoarece doar cei
care erau înscrişi ca lucrători puteau beneficia de produsele de bază,
alimentare, sanitare, textile, lemn pentru foc, gaz etc., care erau
cartelate. Produsele considerate de lux aveau un regim special.” 92
Revenind la străbunii mei, acolo, într-un sat din Moldova, erau
cartiruiţi. Foametea şi păduchii făceau ravagii. Nu au scăpat chinurilor
nici bunicul şi străbunicul meu. Gheorghiţă, bunicul meu, al doilea
copil al Mariei şi Ion Rujan, era cel care trebuia să rămână cu
gospodăria de acasă, era rânduit de cutuma ancestrală a celui mai mic
dintre fraţi, să moştenească pămâtul şi casa. Trebuia format de mic ca
un bun gospodar, să ştie să îngrijească animalele, să lucreze pământul,
să ducă familia înainte. De la câţiva anişori a primit sarcini importante,
se ocupa de oi şi miei, apoi şi de păscutul vitelor. Era harnic şi priceput,
serios şi înzestrat cu o minte ageră şi sclipitor de deştept. La şapte ani
era „om de bază”, prezenta încredere să păzească şi animalele vecinilor
din Balabani, sat al comunei Boteni. Astfel a devenit mâna dreaptă a
mamei în gospodărie şi participa chiar la luarea deciziilor în ceea ce îl
privea. Numai că viaţa şi războiul au rânduit altcumva. S-a retras în
pribegie, cu oastea română, cu tatăl său, de unde a revenit şi a luat
lucrurile de la capăt. Nu ştiu cât realiza tânărul muscelean, rapid
maturizat din măreţia şi gravitatea evenimentelor la care participa, chiar
fără voia lui, dar cred că aidoma tuturor oştenilor, deşi înfrânţi
temporar, soldaţii români se instruiau cu încredere şi optimism, fiind
aproape convinşi de realizarea idealului lor naţional. Mulţi dintre ostaşii
români cunoşteau de la comandanţii lor, mulţi fiind intelectuali, mai
ales învăţători şi optimismul poetului-filozof Octavian Goga, cel care la
începutul războiului scria: „Amurgul cade cea din urmă oară pe vechile
noastre hotare, ca mâine, răsărind roşu din foc şi sânge, să lumineze în
România Mare”. Sunt cuvinte de îmbărbătare, a căror realizare începe a
fi şi mai credibilă după marile victorii din vara lui 1917 de la Mărăşti,
Mărăşeşti şi Oituz. Cuvintele, în urma victoriilor româneşti amintite,
vin în întâmpinarea şi în justificarea afirmaţiilor spuse încă din 1916
(deci şi-n urma luptelor pentru Câmpulung) de renumitul general
german Zudendorff: „Noi am bătut armata română (în 1916), dar n-am
putut s-o nimicim. Cu toată victoria noastră, noi eram mai slabi ca
înainte”.
Alin Ciupală cu Bătălia lor. Femeile din România în Primul Război
Mondial”, Editura Polirom, Bucureşti, 2017, p. 84.
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În concluzie, afirm că şi luptătorii noştri musceleni prezenţi atât
în luptele din 1916, cât şi-n cele următoare, pot fi consideraţi făuritori
ai „României Mari”, cărora, alături de toţi luptătorii români, li s-a
acordat respectul prin scrierea diferitelor opere literare şi istorice, dar
mai ales prin ridicarea de „Monumente ale eroilor” aproape în fiecare
sat, apoi prin construirea de „Mausolee”, ca acela de la Mateiaş sau
Mărăşeşti. Numai că victoriile au fost plătite cu preţ scump, într-un
dintre teribilele încleştări cu inamicul a căzut la datorie şi eroul Rujan I.
Ion, bunicul meu întorcându-se acasă singur. A trebuit să aibă grija atât
a mamei sale, Maria, cât şi a proaspetei sale familii. S-a căsătorit foarte
tânăr cu Ana Chiţa întemeind o familie frumoasă şi numeroasă, copii
lor Maria – mama mea, Elena şi Stelian fiind rând pe rând daţi la şcoală
la vremea fiecăruia. A fost un om modest, aşa cum au fost cei mai mulţi
români din Botenii Muscelului. Era un om „rău” pentru că totdeauna
spunea adevărul! De aceea avea şi mulţi duşmani pe care prin puternica
sa personalitate îi domina şi-i obliga de la nivelul prestaţiei sale să-i
respecte. Familia bunicilor a venit în permanenţă în contact cu lumea.
Casa lor era deschisă permanent, ajuta dacă se putea, pe toată lumea.
Destui copii şi tineri care nu făceau parte din neam, au beneficiat de un
minim ajutor, mulţi realizându-se profesional. Astfel au fost naşi de
căsătorie pentru multe perechi din sat, botezându-le şi copii. Şi astăzi,
la sfânta Biserică din sat sunt apelat cu „naşu Vali” de către oameni
care îţi manifestă respectul faţă de bunicii mei, în acest mod. Mai mult,
au primit, în timpul secetei cumplite din anii 1946 şi 1947, când
populaţia României, şi mai cu seamă cea din regiunile Moldovei, s-a
confruntat cu situaţia dramatică a crizei de alimente şi a foametei, trei
copii de care au avut grijă precum de proprii copii. Familia a trăit bine,
binele raportat la perioada sărăciei de după război.
La Boteni, au fost şi perioade foarte grele, mai ales la început,
dar a sărit în ajutor bunica mea! O femeie harnică, se pricepea la toate,
prin muncă şi imaginaţie scotea un minim câştig şi din piatră seacă.
Copiilor le-au dăruit cei şapte ani de acasă şi au fost trimişi la şcoală.
Se spune că cine nu are duşmani este un om mic, neînsemnat. Bunicul
meu, Rujan I. Gheorghe a avut destui, slavă domnului. Pentru casa
părintească avea un adevărat cult. În acest mod au fost educaţi şi
crescuţi şi copii săi. A fost şi s-a comportat ca un om normal. Câtă lipsă
ducem astăzi de această normalitate! Oamenii normali au făurit naţiuni,
bogăţii, au muncit din greu, răzbind, până într-o zi, când după ce
eliberatorul sovietic împănat cu alogeni, dar şi cu cozi de topor din ţară,
au adus pe şenilele tancurilor lor comunismul, iar bunicul meu a primit
răsplata pentru eroismul său, a fost în opinia comuniştilor chiabur.
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Numai aşa, l-au silit să între în întovărăşirea „7 noiembrie” şi
apoi Gospodăria Agricolă Colectivă „Drumul fericirii” furându-i-se de
către primul primar comunist - un ţigan, potcovarul satului - nu numai
cele 7 (şapte) pogoane de teren ci şi utilajele agricole şi animalele de
povară. A fost jaful comunist, legiferat pe întreg teritoriul patriei
noastre. Aşa au ajuns eroii neamului, încarceraţi şi asasinaţi în
temniţele comuniste. Pământul musteşte de sângele lor! Mai mult,
pentru că „a făcut politica PNŢ, desfăşurând activitate intensă, plătea
cotizaţia, făcea propagandă în favoarea ţărăniştilor, iar la alegerile din
1946, ducea muncă de lămurire în rândul cetăţenilor din comună pentru
a vota PNŢ şi a fost ajutor de primar” o jumătate de an i-a fost întocmit
de către fosta securitate dosarul de urmărire nr. 9249 de unde am aflat
şi ne-am documentat prin amabilitatea personalului Consiliului
Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS).
Toată viaţa bunicul meu a fost etichetat de aceşti „neica-nimeni”
ca reacţionar. Cred că acest cuvânt, cu acest înţeles, provine din limba
rusă vorbită de calmuci. De multe ori familiile vecine ne supravegheau
şi raportau orice mişcare a noastră, a duşmanilor de clasă! Povestind
despre bunicul meu, am avut momente de sensibilitate sufletească şi
emoţională ce m-au copleşit şi m-au determinat să scriu cu lacrimi în
ochi. Îmi aduc aminte şi acum, de telegrama trimisă de tatăl meu în 8
noiembrie 1975: „Taica a murit! Vino acasă”. Eram elev la Şcoala
Militară de ofiţeri activi, tancuri şi auto „Mihai Viteazu” din Piteşti
când vestea m-a trăznit ca un fulger. Mai pierdeam un reper moral,
celălalt bunic plecase deja la ceruri cu datoria faţă de neam şi ţară
împlinită, pe 31 decembrie 1970. Am fost un om fericit, mândru şi
norocos cu un asemenea bunic(i) şi de aceea faptul minor de a-i dedica
aceste rânduri, vrea să fie un gest de recunoştinţă aceluia care a iubit
femeile, mai mult decât orice pe lume! Pentru că în inima care iubeşte
femeia nu este loc de răzbunare şi nedreptate! Pentru toate acestea îi
mulţumesc!
Şi părinţii mei au avut dosare de urmărire din partea securităţii
întrucât şi bunicul celălat, patren, Ioan St. Bădescu, pe timpul
mandatului său de primar în perioada bombardamentelor aliaţilor din
cel de al Doilea Război Mondial, a înmormântat creştineşte trupurile
piloţilor americani decedaţi, în cimitirul vechi al satului. Se ştie că după
ce S.U.A. au declarant război României (5 iunie 1942), ca răspuns la
declaraţia de război primită din partea României (12 decembrie 1941),
aviaţia anglo-americană a executat (în 1942, 1943 şi, mai ales în 1944)
mai multe raiduri aeriene de bombardament asupra teritoriului
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românesc, alături de bombe, care au produs mari pagube materiale şi
umane, fiind aruncate (în vara anului 1944) şi manifeste prin care se
îndemna la capitulare necondiţionată şi la ieşirea ţării din războiul dus
alături de Axă. Ulterior, după terminarea războiului, prin grija Crucii
Roşii, osemintele acestor piloţi au fost deshumate şi transferate în ţara
lor, Statele Unite ale Americii. Dar despre aceste fapte şi alţi eroi din
Boteni, cu mai multe detalii, într-un capitol special al viitoarei
Monografii pentru care ne documentăm deja. Dar cine suntem noi cei
de azi urmaşii eroilor de ieri? De unde venim? Iată numai câteva
întrebări al căror răspuns îl vom afla dezvăluind, pe scurt, istoria
acestor locuri şi a celor care au trăit aici.
3. Despre Botenii Muscelului şi oamenii săi buni şi bătrâni
„Despre Botenii Muscelului şi oamenii săi buni şi bătrâni” 93 a
scris profesorul Ion Chelcea cu o nespusă dragoste monografia satului.
Pornind de la acest fiu de moşnean din Boteni, erudit de mare valoare al
sociologiei româneşti, documentâdu-mă prin Biblioteca Academiei
Române, mulţumindu-i pe această cale Domnului academician Eugen
Simion care ne-a îndrumat şi înlesnit căutările, prin arhive de tot felul şi
alte izvoare istorice, am găsit că deşi menţionate documentar mai
târziu, aşezările umane de pe actualul teritoriu al comunei Boteni sunt
mult mai vechi, locuirea fiind favorizată de condiţiile climatice şi
poziţia geografică (depresiune intercolinară din cadrul Muşcelelor
Argeşului, căile de acces facilitate de râul Argeşel).
Botenii, ca localitate, se află foarte aproape de traseul
meridianului de 25° longitudine estică. El trece imediat la vest, dincolo
de Râul Târgului pe la Albeşti, la mică distanţă de Măţău. La nord de
Lereşti trece traseul imaginar al paralelei de 45° 20’ latitudine nordică.
După „Enciclopedia geografică a Romaniei 94, „Muscelele Argesului”
este numele unităţii geomorfologice ce include dealul Măţău. Acestea
sunt formate dintr-o serie de culmi cu directie nord-sud, cu înălţimi de
până la 1000m, separate de culoarele unor văi pe care se scurg apele
unor râuri cu lunci şi terase bine dezvoltate şi ale căror versanţi sunt
afectate de alunecări de teren. Dealul Măţăului este flancat de văile
Râului Targului şi Argeşelului. Spre nord domină Depresiunea
Câmpulungului care îl desparte de culmile masivelor muntoase : IezerIon Chelcea, Despre Botenii Muscelului şi oaneii săi buni şi bătrâni, Ediţia îngijită
de Septimiu Chelcea, Editura Tritonic, Bucureşti, 2005.
94
Enciclopedia geografică a României, Editura Ştiinţifică şi pedagogică, Bucureşti,
1982.
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Pşpuşa, Piatra Craiului, Leaota. Dealul domină întreaga zonă a
Muscelelor Argeşului. Are o înalţime maximă de 1017 m, iar zonele
văilor învecinate se află la cote în jur de 600m. La poalele Măţăului, pe
ambele maluri ale Argeşelului este situată comuna Boteni sub abruptul
Măţăului. Trebuie să urci zdravan până la Măţău şi să cobori apoi,
abrupt spre Câmpulung.
Prima atestare documentară a satului Boteni este într-un hrisov
din 23 iulie 1512, prin care Neagoe Basarab întăreşte mânăstirii
Cutlumuz de la muntele Athos mai multe sate. Printre martori se afla şi
un Dragoslav din Boteni. Acelaşi Dragoslav din Boteni apare în această
calitate în mai multe hrisoave – 3 mai 1531, 18 aprilie 1533 – fapt
notabil pentru poziţia înaltă ocupată de locuitorii din Boteni în
dregătoriile Ţării Româneşti. Următoarea menţiune se referă la fosta
aşezare Neagomireşti, amplasată în partea de nord a comunei Boteni.
Deşi actul din 19 mai 1565, emis de cancelaria de la Bucureşti a lui
Petru Voievod, nu menţionează locuri sau fapte din această zonă, este
foarte important prin faptul că este scris de „Negoia din Neagomireşti".
Pe lângă ocuparea de importante dregătorii, locuitorii din Boteni au
ajuns „grămătici” în cancelariile domneşti. Satul Neagomireşti a fost
menţionat (în puţine documente) începând cu 1609 până în 1845. Se
consideră că pietrele de mormânt de la Hobaia ar putea provenii de la
biserica acestui sat.
În a doua jumătate a secolului XVI şi în secolul XVII sunt
frecvente menţiunile documentare despre locuitori din Boteni. Într-o
scurtă cronologie aşezarea este menţionată, în 1572 într-un act al lui
Lăudat se aminteşte de Neagoe, Logofăt din Boteni, apoi, în 1576
Mihnea Vodă întăreşte stăpânirea „Vlaicului a lui Stan din Boteni"
peste moşia Lucieni (sat vecin în partea sudică ce aparţine comunei
Hârtieşti), în 1599 aşezarea este menţionată printr-un alt martor, „Radul
al lui Bunul din Boteni", într-un hrisov emis de cancelaria lui Mihai
Viteazul. În fine, în 1609 apar menţiuni în actele Mânăstirii Câmpulung
despre posesiunile acesteia din „Jugur, Boteni", probabil în această
perioadă satul aparţinînd Botenilor, în 1620 – 1630, în mai multe acte
este pomenit Duca din Boteni, apoi, în 1629 este menţionat Androne,
Stolnicul din Boteni şi ne oprim cu enumerarea, în 1647 când apare
Mirică, Paharnicul din Boteni. Important de semnalat este faptul că, din
Boteni, s-a ridicat pe cele mai
înalte trepte ale ierarhiei sociale Oprea Găină. În perioada domniei lui
Alexandru al II-lea (1568 – 1577) acesta a primit firman de domnie de
la Înalta Poartă, dar datorită unor circumstanţe nefavorabile, Oprea
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Găină nu a domnit efectiv. Fără o atestare documentară clară, tradiţia
aminteşte de satul Siliştea, amplasat la circa 3 km spre nord de centrul
actual al comunei, pe malul stâng al râului Argeşel, satul fiind distrus
de tătari. Localitatea a existat probabil în secolul XVI – XVIII,
deoarece în secolul XIX existau urmele unei biserici şi a unei locuinţe
atribuite acesteia.
În secolul XVIII satele comunei Boteni sunt tot mai puţin
menţionate în documente. În această perioadă zona decade economic,
circa o treime din locuitori pierzându-şi pământurile. Catagrafia din
anul 1810 menţionează existenţa a două sate, Botenii Pământeni şi
Botenii Ungureni, cu 114 case şi 490 locuitori, respectiv 70 de case şi
311 locuitori. Satul Botenii Ungureni s-a format în secolul XVIII, prin
stabilirea în număr mare a românilor ardeleni. La sfârşitul secolului
XIX de comuna Boteni aparţineau şapte sate: Pământeni, Gogorani,
Vârtopul, Câmpşorul, Balabani, Linia şi Lunca. Comuna avea 1563
locuitori (796 bărbaţi şi 767 femei) constituiţi în 351 familii, cu un fond
locativ de 348 de case. Din întreaga populaţia două treimi erau moşneni
iar o treime erau ţărani împroprietăriţi în 1864. Pe râul Argeşel
funcţionau 6 mori şi un fierăstrău. În comună exista o şcoală deservită
de doi învăţători, cu două săli de clasă şi frecventată de 60 elevi. Pentru
condiţiile celei de a doua jumătăţi a secolului XIX este de remarcat
numărul relativ mare de ştiutori de carte (95 de bărbaţi şi 12 femei).
Până în anul 1890 în comună existau două biserici, una fiind capela
cimitirului, iar cealaltă în care se oficiau slujbele era construită în prima
jumătate a secolului XIX, fiind ctitoria Praschivei Vlădescu. După 1890
s-a ridicat biserica din satul Boteni, utilizată şi în prezent.
În prima jumătate a secolului XX comuna a ajuns la forma şi
consistenţa actuală, cu satele Boteni, Balabani, Lunca şi Muşcel.
Arhitectura populară este tipic muşceleană, predominând casele cu
două nivele, nivel inferior fiind destinat în general păstrării produselor
agricole. Decoraţia în structură este amplă, conferind o notă particulară
locuinţelor ţărăneşti edificate în prima jumătate a secolului XX. Portul
popular, folclorul liric şi coregrafic sunt caracteristice zonei Muşcel,
dar şi cu evidente elemnte de particularizare locală (Brâul de la Boteni,
Broasca, Căzăcelul). În Boteni sunt şi monumente memoriale precum
Crucea de piatră de la 1656 – în satul Boteni, la circa 4 km nord de sat,
pe valea Hobaia, Monumentul eroilor de la 1877 şi 1916 – 1918,
amplasat în curtea şcolii din satul Boteni, autori G. Mezzaroba şi R
Parsic (1927), Monumentele eroilor de la 1941 – 1945 – amplasat în
curtea şcolii, Monumentul memorial „Petre Ţuţea” – amplasat în curtea
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şcolii noi, construit în anul 2003 la iniţiativa Consiliului Local Boteni,
dar şi monumente de arhitectură cum ar fi Casa Duţescu – casă de
tradiţie populară construită la sfîrşitul secolului XIX care adăposteşte
acum muzeul satului Boteni, Biserica din Boteni, ctitorită la sfârşitul
secolului XIX. 95
4.Cinstirea eroilor căzuţi în Primul Război Mondial
(1916-1918)
Monumentul în cinstea eroilor căzuţi în Primul Război Mondial
(1916-1918) este amplasat în faţa vechii şcoli generale din centrul
comunei. Construit din piatră, monumentul are la bază, de jur împrejur,
patru rânduri de scări peste care se găseşte montată statuia propriu-zisă.
Pe faţa principală este gravat un soldat cu arma în mână, încadrat de
două crengi de stejar. În vârf se află montat un vultur prelucrat din
bronz, iar pe părţile piramidei sunt trecuţi eroii căzuţi în luptele din
Dobrogea la Mărăşti şi Mărăşeşti. Înălţimea totală a monumentului este
de 3,60 m, constă într-un stâlp prismatic de piatră, cu coronament
delimitat prin cornişe treptate. Un vultur cu aripile deschise şi cruce în
cioc, din piatră artificială este fixat pe coronament, la bază, pe feţele
laterale, inscripţiile: „Carpaţi”, „Mărăşeşti”, „Mărăşti”. Faţa anterioară
a stâlpului este dominată de un basorelief în piatră artificială,
reprezentând bustul văzut din profil al unui soldat cu cască „Adrian”,
trăgând cu puşca şi ramuri de lauri. Sub medalion este săpată inscripţia:
„Comuna Boteni / recunoscătoare / fiilor săi jertfiţi / pentru Patrie /
1916 / 1918”.
Pe soclu: ,,Prin virtuţi mari, cu avânt de vulturi/V-aţi jertfit viaţa
de-o clipită/ş’aţi făcut cu-a voastre piepturi/o Românie întregită”.
Numele eroilor sunt săpate în piatră pe feţele laterale ale
monumentului. Este opera sculptorilor Robert Persic şi Giovani
Mezzaroba - numelor acestor maeştri pietrari fiind inscripţionate pe
prima treaptă a postamentului - şi a fost dezvelit în anul 1927, prin grija
localnicilor.
În fiecare an, de Înălţare, de Ziua Eroilor, locuitorii comunei
Boteni se adună la monument, pentru a le aprinde o lumânare şi pentru
a le cinsti memoria. Anul acesta, pe lângă slujba de pomenire, a fost
aprinsă Flacăra Centenarului, un omagiu adus tocmai eroilor Primului
De folos ne-au fost şi datele preluate de pe site-ul: https://www.cjarges.ro
/web/boteni/date-istorice.
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Război Mondial. De asemenea, primarul comunei a oferit Diploma
Centenarului urmaşilor celor ce s-au luptat pentru ţară, în semn de
recunoştinţă pentru sacrificiul înaintaşilor lor. În perioada
comunismului protul satului, Sisoie Stanca ieşea şi slujea la
monumentul celor căzuţi în lupte – pe care se agăţase o stemă sovietică
dintr-acelea cu cinci colţuri, comemorând victimile părţii ultime a celui
de-al doilea război mondial, căzute alături de ostaşii ruşi, în gonirea
nemţilor din ţările ocupate! Monumentul de alături – cel al Eroilor
Neamului – fusese odinioară păzit de vulturul cu crucea în cioc, cum îl
ştim pretutindenea prin sate. Numai că această cruce de bronz fusese
smulsă din ordinul partidului. Părintele a pus crucea la loc. Astfel nu a
mai trecut niciun an ca Botenii să fie lipsiţi de slujirea memoriei eroilor
români. Monumentul este flancat de două monumentele dedicate
eroilor din Al Doilea Război Mondial (1941-1945). În comuna Boteni
există şi un cimitir al piloţilor americani căzuţi în cel de al doilea
Război Modial, unde şi-au găsit odihna ostaşi căzuţi în cursul
bombardamentelor aviaţiei americane despre care deja am amintit.
5.Concluzii
Ce spun observaţiile ivite din raportarea acestor destine frânte
pentru ţară în vatra Muscelului la eroii neamului românesc din toate
timpurile şi din toate locurile? Rămâne fiecăruia dintre noi să dea
răspunsurile cuvenite. Războiul a arătat încă o dată înaltele valori
morale care i-au însoţit în luptă pe cei care şi-au apărat patria. Prin
urmare, nu putem decât să ne arătăm aprecierea pentru cei care au lăsat
în pragul casei familia cu lacrimi în ochi, rostind ,,Doamne-ajută!” şi cu
semnul mare al crucii au pornit la lupta pentru apărarea destinelor ţării.
Ei au considerat că datoria, vitejia şi chiar sacrificiul suprem nu pot fi
contestate. ONOARE şi RESPECT pentru cei care NU i-au acordat
vieţii poziţia „Pe Loc Repaus”!
Marea Unire a mai rezolvat o altă mare chestiune, problema
funciară şi chestiunea ţăranului român. Starea agriculturii româneşti şi,
în mod deosebit, a ţărănimii dinaintea anului 1918 a impus schimbări
de substanţă în structura agrară şi în relaţiile rurale din România.
Despre importanţa acestor schimbări în spaţiul rural românesc, în
perioada premergătoare anului 1918, au scris mulţi oameni de ştiinţă şi
politicieni. Ideea unei reforme agrare substanţiale în România a apărut
şi s-a impus cu acuitate după răscoala din 1907. Economişti agrari de
frunte, sociologi remarcabili şi politicieni responsabili ai României,
precum V. Madgearu, C. Stere, D. Gusti, H. H. Stahl şi, în mod
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deosebit, Ion I. C. Brătianu au pus bazele teoretice, doctrinare şi
juridice ale reformei ce va fi înfăptuită după anul 1918. Marea reformă
agrară, legiferată în 1921, a fost intens pregătită din punct de vedere
doctrinar, conceptual, politic şi juridic. Formarea gospodăriilor ţărăneşti
mijlocii, capabile să rezolve problema alimentaţiei în România, a
frământat atât politicienii cât şi tehnocraţii epocii. În ultima parte a
secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, în România s-au
confruntat două idei pentru rezolvarea chestiunii agrare. Primul punct
de vedere, cel mai răspândit şi cu cei mai mulţi susţinători, se baza pe
ideea reformei agrare prin expropriere cu plată şi împroprietărire.
Exproprierea viza marile latifundii – proprietăţile persoanelor fizice şi
juridice publice şi private – şi împroprietărirea ţăranilor fără pământ sau
cu pământ puţin. Al doilea punct de vedere, mai apropiat de tendinţele
vest-europene de formare a gospodăriilor mijlocii, mai ales de cele
franceze, pornea de la ideea constituirii exploataţiilor ţărăneşti prin
jocul liber al forţelor economice ale pieţei. Încă de la început de secol
XX, în România au fost mulţi oameni de seamă care au văzut calea de
evoluţie a agriculturii bazate pe proprietatea mijlocie şi exploataţia
agricolă performantă în regie proprie sau în arendă, cale pe care a mers
cu rezultate de excepţie Europa Occidentală după al doilea război. 96
Începutul primului război mondial în 1914, intrarea României în
război în 1916, au amânat declanşarea reformei agrare. Anunţarea
reformei agrare este făcută însă, în plin război, de Regele Ferdinand, în
martie 1917, cu ocazia vizitei făcute trupelor pe front, la Răcăciuni şi
Negri. Iată partea finală a discursului Regelui Ferdinand: „Ostaşi, vouă,
fiilor de ţărani, care aţi apărat cu braţul şi cu pieptul vostru pământul
unde v-aţi născut, unde aţi crescut, vă spun Eu, Regele vostru, că pe
lângă răsplata cea mare a izbânzii care vă asigură fiecăruia
recunoştinţa neamului întreg, aţi câştigat totodată dreptul la a stăpâni
într-o măsură mai largă pământul pentru care v-aţi luptat. Vi se va da
pământ! Eu, Regele vostru, voi fi întâiul a da pildă, vi se va da şi o
largă participare la treburile statului”. Ion I. C. Brătianu, preşedintele
Partidului Naţional Liberal din acea perioadă, declară, şi el, că
prioritatea politicii sale o constituie desfiinţarea latifundiilor şi
împroprietărirea ţăranilor cu suprafeţe de pământ de mărimea necesară
pentru o familie medie. Legile reformei agrare din anul 1921 reprezintă,
A se vedea, pentru detalii, discursul de recepţie al domnului academicia Păun Ion
Otiman, la Academia Română, în fapt o analiză a evoluţiei de un secol a triadei
noastre fundamentale: sat-ţăran-pământ şi proiecţia acesteia în viitorul european.
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astfel, un act juridic, tehnic, economic şi social fără precedent în
legislaţia românească şi europeană a secolului al XX-lea, ca amploare,
consistenţă legislativă şi implicaţii economice şi sociale.
A fost un început de normalitate, curmat brusc după cealaltă
barbarie a secolului, al doilea război mondial care ne-a „binecuvântat”
cu comunismul de sorginte iudeo-bolşevică, ale cărui crime nu
trebuiesc uitate. Nu mai vorbesc de familia mea, al cărui destin a fost
buversat în totalitate. A făcut parte din generaţia distrusă şi asta nu se
uită niciodată. Rămâne doar frica, singurul instrument care a fost folosit
de un regim impropriu poporului român. Frica fiind cea care domină
colectivităţile totalitariste, frica de aproapele tău, frica chiar de propria
persoană, frica însămânţată după modelul asiatic, provoacă de multe ori
degenerări cu caracter comico-grotesc. Poate de aceea, ar mai fi ceva de
spus; mulţi dintre cei care vor citi acest studiu, veri, nepoţi, prieteni,
vecini, poate se vor supăra pe mine pentru că n-am amintit şi despre ei
sau poate că n-am spus adevărul – adevărat, pentru că fiecare îşi are
adevărul său. Îmi cer iertare dacă am comis vreo impoliteţe, sau
omisiune! Ţelul meu a fost unul singur: să pot ilustra cu armele mele,
pe baza documentelor scrise şi nescrise, viaţa personajului principal,
care din fericire a fost bunicul meu matern! Pentru a respecta cele
propuse de mine, am fost obligat să scriu şi lucruri „din casă”, adică
întâmplări pe care n-ar trebui să le ştie toată lumea. Mai ales, cele
legate de viaţa socială şi politică, ce pot fi influenţate de comentariile
autorului, care de multe ori se interferează cu evoluţia ulterioară a
evenimentelor. În acelaşi timp, sper să nu aduc atingere descendenţilor
personajelor cu care bunicul meu a avut conflicte sau confruntări
întrucât trăim astăi asemenea încercări. Simt însă că se naşte o lume
nouă. Suntem la sfârşit de lume şi început de lume. Or, noi învăţăm, din
chiar încercările care ne sunt date astăzi, cum se naşte această lume. 97
Încercări cumplite, mai puţin ştiute precum cele ce voi spune în câteva
cuvinte: Au murit şi au învins! Dezgropaţi Şi dezbrăcaţi? „Dacă murim,
ne-oţi dezgropa şi pe noi, Măcar lăsaţi-ne izmenele, nu se cuvine să
apărem în faţa lui Dumnezeu, goi!"
Puţini ştiu că unul dintre cele mai ruşinoase şi totdată înălţătoare
momente din parcursul României, în Primul Război Mondial a fost
acela al ordinului dezgropării soldaţilor căzuţi în lupte. Căci, da, la
începutul Războiului, aliaţii noştri europeni ne-au lăsat singuri în faţa
armatelor austro-ungare şi germano-bulgare. Rezultatul a fost cumplit.
97

C.A. Miu, op. cit., p.156.
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Înarmată cu puşti şi tunuri rămase din 1877, armata noastră a fost
aproape masacrată în mai multe bătălii (atunci a murit şi fratele
bunicului meu, Ion Rujan). Abandonaţi şi sărăciţi până la mizerie,
românii nu mai aveau nici măcar uniforme pentru soldaţi. Guvernul
Liberal de atunci n-a găsit o soluţie mai bună decît să dea ordin ca
soldaţii ucişi să fie dezgropaţi Şi dezbrăcaţi. Da, aţi citit bine, să li se ia
uniformele ca să fie date apoi soldaţilor rămaşi în viaţă. Adică scoţi din
groapă soldaţii români şi apoi îi arunci goi şi morţi la loc. Reacţia
ţăranilor români înrolaţi ca soldati, care au văzut asta, este de o decenţă
creştină ortodoxă cutremurătoare, care conţine esenţa sufletului
românesc. Bieţii oameni, când au văzut situaţia au spus doar atît: „Dacă
murim, ne-oţi dezgropa şi pe noi, Măcar lăsaţi-ne izmenele, nu se
cuvine să apărem în faţa lui Dumnezeu, goi!" Să nu mai aud pe nimeni
cu păreri de genul „Liberalii şi monarhia Au făcut România!" Marea
Unire de la 1919 a făcut-o Armata şi ţărănimea României! Au luptat cu
dor nestins, Au murit şi au învins!
Cu noi se naşte astăzi o lume nouă! Nu numai în ţara noastră. Se
naşte în lume un nou eon, o nouă perioadă în istorie, cu noi. Şi în
măsura în care suntem conştienţi de această naştere din nou a lumii de
astăzi, în acea masură participăm la propria noastră naştere şi creştere.
Aceasta vrea Dumnezeu de la noi: să înfruntăm încercările, greutăţile;
să socotim acest timp, de lucru, în care Dumnezeu ne cheamă, aşa cum
a chemat atunci românii la arme pentru făurirea României Mari, să nu
le dea totul de-a gata, să înfrunte valurile vremii; să sporească în fiecare
dintre noi conştiinţa participării la împlinirea destinului naţiunii
române. O simt şi o trăiesc cu toate fibrele fiinţei mele. Dar în faţa
greutăţilor, la marile noastre încercări, în orice stare a valurilor ar fi
corabia noastră, nimeni să nu cadă în deznădejde. Dumnezeu ne
cheamă ca, şi în momentele în care simţim că cerul e de aramă şi nu ne
răspunde, să simţim că e timpul să se trezească în noi chipul Lui
dumnezeiesc, asemănarea cu El; nevoinţa noastră, credinţa noastră,
nădejdea noastră, iubirea noastră faţă de patria strămoşească.
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RĂZBOI ŞI ARTĂ ÎN VIZIUNEA CORESPONDENTULUI
DE RĂZBOI
Carmen CHIFOR ∗
Abstract
The material refers to the importance and significance of
the journalism profession and the experiences it has in the field of
danger. Two destinies are brought to the reader's attention. The
first refers to the person of the French journalist Roland Dorgelès
(Laurent Lecavelé) who voluntarily enrolls and participates in the
First World War. He is inspired and writes the book "Wooden
crosses", a testimony of the life of soldiers in trenches, which
brings him celebrity. The second evokes the Romanian war
correspondent Elena Caragiani-Stoenescu, for several
newspapers in France, which flew near the front in several
western countries.
It is recorded, in the annals of the world press, as the first
war correspondent to carry out his reports from the plane.
Keywords:
war
professionalism, reports
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world

press,

1. Consideraţii generale
Profesia de corespondent de război este printre cele mai
complicate din lume. Este dificil să vezi moartea de aproape şi să rămâi
indiferent. Şi atunci, de ce ai vrea să te duci de bunăvoie la război?
Mulţi dintre începătorii în meseria de corespondent de război caută
adrenalina. Sunt cei care, de altfel, nu rezistă pe termen lung. Cei cu
experienţă în domeniu reamintesc constant că două lucruri sunt
esenţiale în zone periculoase: să spună poveştile oamenilor nevoiţi să
trăiască acolo şi să se întoarcă în viaţă, din zonele greu încercate. Să fii
corespondent de război înseamnă să îţi pui constant viaţa în pericol.
Anul trecut, 81 de jurnalişti care transmiteau din diferite zone de
conflict au fost ucişi şi cam 250 dintre ei sunt încarceraţi. Într-un război
clasic sunt de regulă două părţi implicate: o armată oficială şi grupări
de rebeli care se revoltă împotriva statului. Conflictele armate care se
derulează acum în lume sunt cu mult mai complicate.
∗

Profesor Grupul Şcolar Administrativ şi de Servicii ,,Victor Slăvescu”, Ploieşti.
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Pe vremuri, ziariştii erau recunoscuţi şi protejaţi atât cât se
putea, de ambele tabere de luptători. Combatanţii încercau să atragă
presa de partea lor, pentru că puterea conferită de media era apreciată
ca atare. Mărturiile combatanţilor din Primul Război Mondial ca
experienţă individuală şi totodată colectivă au generat un nou gen
literar şi o nouă literatură, a experienţelor autentice, între mărturie şi
ficţiune. Formele epice sunt diferite: scrisori, jurnale, carnete,
însemnări, povestiri, nuvele, romane.
Primul Război Mondial se impune astfel ca una dintre temele
mari ale literaturii universale: Erich Maria Remarque – Nimic nou pe
frontul de vest, Ernst Jünger – Furtuni de oţel, Războiul ca experienţă
interioară, Arnold Zweig – Cazul sergentului Grişa, Educaţie eroică la
Verdun, Ernest Hemingway – Adio, arme, Henri Barbusse – Focul,
Roland Dorgelès – Cruci de lemn, Adrien Bertrand – Chemarea
pământului, René Benjamin – Gaspard, Pierre Chaine – Amintirile unui
şobolan, Camil Petrescu – Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de
război, Liviu Rebreanu – Pădurea spânzuraţilor etc.
2. Roland Dorgelès (Laurent Lecavelé) scriitor şi corespondent
de război
Avea 29 de ani când a izbucnit Primul Război Mondial în 1914
şi, din cauza sănătăţii fragile a fost automat reformat. Cu toate acestea,
Roland Dorgelès, un tânăr scriitor Montmartrois, va face totul pentru a
putea merge şi să-şi apere ţara, dar şi să evidenţieze semnificaţia
libertăţii de la acea vreme. De două ori, este respins de serviciile
armatei şi de două ori, el se prezintă voluntar. În sfârşit acceptat, el
pleacă pentru a se alătura tovarăşilor şi prietenilor săi.
În 1914, jurnalistul francez Roland Dorgelès (Laurent Lecavelé)
se înrolează voluntar, la 29 de ani, şi pleacă pe front, ajutat de Georges
Clemenceau, patronul ziarului ,,Omul liber“. În 1914-1915, face parte
din Regimentul de infanterie 39, este mitralior, apoi pilot şi instructor
de aviaţie până la finele războiului, fiind decorat cu Crucea de Război.
Publică trei cărţi despre experienţa traumatizantă de pe front: Cruci de
lemn (1919), Trezirea morţilor (1923), Cabaretul frumoasei femei
(1928). În cap sau pe bucăţi de hârtie, tânărul Roland notează tot ceea
ce vede, tot ceea ce trăieşte, ca şi cum ar îndepărta moartea atât de
prezentă, încât să depăşească distanţa dintre ceea ce trăieşte şi ce „El nu
poate să creadă că este posibil“, atât de absurd şi înfricoşător în acelaşi
timp. În jurul lui, unii plâng, alţii râd tot timpul, alţii îşi invocă mama şi
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apelează la ajutor, alţii se scufundă treptat în nebunie… gropi săpate în
grabă, sub vânt şi în noroi.
Romanul „Cruci de lemn”, o mărturie despre viaţa soldaţilor în
tranşee, îi aduce celebritatea. La publicarea sa în 1919, Roland
Dorgelès ratează Premiul Goncourt, acordat câţiva ani la rând unor
scriitori francezi pentru literatură de război: René Benjamin, Garpard
(1914), Henri Barbusse, Le feu (1916), Adrien Bertrand, L’appel du sol
(1916), Henri Malerbe, Flamme au poing (1916), Georges Duhamel
(sub pseudonimul Denis Thévenin), Civilisation (1918). Primeşte însă
Premiul Femina pentru ,,Cruci de lemn“. Cartea nu este un jurnal de
război, ci „un roman pitoresc“, după cum îl prezintă editorul Michel
Albin, în care moartea şi viaţa se înfruntă permanent, suferinţa şi
oroarea se împletesc cu gluma şi speranţa.
„Cruci de lemn”, este o carte dedicată de autor eroismului
camarazilor săi de regiment şi tuturor soldaţilor anonimi ucişi în război.
Naraţiunea, structurată în 16 capitole, nu e cronologică, fiecare parte
poate fi citită independent, liantul narativ îl constituie personajele,
grupul de soldaţi. Naratorul, personaj-martor, sub masca căruia se
ascunde autorul, e Jacques Larcher, prin prisma căruia e prezentat
grupul de recruţi integraţi într-un regiment, psihologia şi mentalitatea
soldaţilor, promiscuitatea, degradarea fizică şi morală, dezumanizarea,
dar şi coeziunea creată prin sentimentul de apartenenţă a individului la
grup, camaraderia care îi leagă în lupta de supravieţuire cotidiană în
tranşee.
În paralel cu relatarea scenelor tipice de război (marşul
soldaţilor, aşteptarea în tranşee, primirea corespondenţei, prima
misiune, dificultatea aprovizionării liniei întâi, atacurile nemţilor şi
riposta francezilor, execuţia unui soldat, etapele de odihnă, contactul
sporadic cu civilii din satele unde poposesc, infidelitatea femeilor etc.),
naratorul redă condiţiile insalubre din tranşee, pierderea oricărei
intimităţi, degradarea continuă, comportamentul soldaţilor înaintea unui
atac, stările lor de spirit în faţa morţii, glumele maliţioase, certurile şi
disputele dintre ei. Astfel este evocată scena execuţiei unui soldat şi
şocul psihologic al celorlalţi, obligaţi să asiste la condamnarea
camaradului lor. Dorgelès descrie mai ales starea de aşteptare şi
întâmplările din tranşee sub bombardamentul continuu al duşmanului,
dar şi marşul spre linia frontului sau întoarcerea din război.
Tranşeele reprezintă simbolic spaţiul morţii. Romanul
interesează sub două aspecte: sub aspect narativ, ca evocare a
războiului în toată oroarea sa, şi sub aspect reflexiv, ca meditaţie despre
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consecinţele nefaste ale evenimentului istoric asupra destinului
individual şi colectiv: distrugerea bunurilor şi a familiei, moartea,
sacrificiul inutil, dezumanizarea, mutilarea fizică şi psihică,
modificarea psihologiei combatantului, eşecul reintegrării, uitarea,
respingerea, solitudinea şi izolarea, indiferenţa societăţii civile faţă de
traumele suferite de combatanţi, pierderea tinereţii şi deziluzia,
spulberarea unui vis. Combatanţii devin prizonieri ai coşmarului trăit,
închid în ei înşişi suferinţa, trăiesc în lumea amintirilor cu obsesia
traumei, incapabili de eliberare din zona tragicului existenţial.
Personajele lui Dorgelès, profită de momentele de răgaz între atacuri,
revin sporadic la viaţa dinainte povestind despre ea, încercând să uite
între bombardamente moartea, să trăiască bucuria supravieţuirii şi
speranţa întoarcerii la normalitate, îşi impun o scurtă uitare,
interzicându-şi să vorbească despre tragedie, deşi trăiesc în noroiul,
mizeria şi miasmele tranşeelor.
Totodată, romanul depăşeşte sfera biograficului, în ciuda
identificării naratorului cu autorul în final, a itinerarului de război şi
experienţei împrumutate personajului narrator, Jacques Larcher.
,,Realitatea şi imaginaţia se confundă”, după cum mărturiseşte
scriitorul. Naraţiunea e obiectivă, neutră, dar nu seacă, ci impregnată de
o sensibilitate poetică discretă, cu un personaj-narator omnipotent,
imparţial, ce observă din exterior/interior personajele. Scriitorul adoptă
neutralitatea reporterului care consemnează adevărul, fără a comenta
evenimentele. Tehnica de tip cinematografic permite aducerea unei
imagini în prim-plan, scoaterea în relief a fizionomiilor, a detaliilor.
Naraţiunea alternează cu dialogul, scenele de război cu cele de repaus,
descrierea încorporează portrete creionate cu precizie, scriitorul fiind
un fin observator al detaliului şi un remarcabil portretist.
„Cruci de lemn” al lui Dorgelès, a adus faimă mondială
scriitorului. În ajunul centenarului izbucnirii Primului Război Mondial,
dorinţa de a-l citi era foarte aprinsă. Poate fi citit fie în originalul
francez, în traducerea engleză sau română. Dorgelès şi-a publicat
romanul în 1919 şi l-a scris chiar în timpul războiului în memoria
tovarăşilor pieriţi. Dorgelès prezintă în culori strălucitoare viaţa de zi
cu zi a soldatului, confuzia schimburilor de foc şi anticiparea
agonizantă a bombardamentelor. Este o poveste a soldaţilor francezi
care se luptă pe pământ francez, care este resimţită în descrierea unor
personaje care nu au doar nume franceze, ci trăsături naţionale tipice. În
ciuda naturalismului său, romanul lui Dorgelès este plin de viaţă şi de
căldură umană. Publicat în mai mult de un milion de exemplare şi
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tradus în mai multe limbi, ,,Les Croix de bois”, îl consacră pe scriitor,
aducându-i în 1919 Premiul Fémina şi fiind nominalizat la Premiul
Goncourt.
În timpul celui de al Doilea Război Mondial, Roland Dorgelès e
corespondent de război, experienţă din care îşi trag seva cărţile sale:
Drôle de guerre (1939), Retour au front (1940), Sous le casque blanc
(1942), Carte d’identité (1945) et Bleu horizon (1949).
Jurnalistul dinainte de 1914 îşi descoperă talentul de scriitor în
timpul războiului. Se consacră astfel carierei literare, iar experienţa
şocantă de pe front şi meditaţiile sale asupra celor două catastrofe
mondiale devin substanţa scrierilor sale.
Roland Dorgelès se va întoarce în mod miraculos în viaţă - şi
neatins - din acest iad nesperat. Înapoi la viaţa civilă şi, în timp ce
autorităţile organizează interminabile festivităţi patriotice pentru a
sărbători „victoria” şi armistiţiul, el nu va înceta să scrie, zi şi noapte,
ce a văzut, ce ,,El a trăit şi ce s-a întâmplat cu adevărat”.
Asociat cu Premiul Goncourt de-a lungul vieţii sale, scriitorul
devine membru al Academiei Goncourt în 1927 şi este ales preşedinte
în 1954, păstrându-şi postul respectiv până la moartea sa în 1973. A
murit la 18 martie 1973, fără să fi putut niciodată să uite ce văzuse şi
trăise în timpul Marelui Război şi nici tovarăşii din tranşeele cărora le
închise ochii, ţinându-şi mâinile pentru ultima dată.
3. Elena Caragiani – Stoenescu, corespondent de război şi pilot
de avion pe front
Este prima dintre românce care obţine un brevet internaţional de
pilotaj (mai existau în lume doar 10 femei aviator), dar ei avea să i se
rezerve un destin aparte.
În vara lui 1912, tecuceanca Elena Caragiani-Stoenescu avea să
urce pentru prima dată într-un avion, alături de celebrul pe atunci,
căpitan Mircea Zorileanu, considerat unul dintre aşii tineri ai aviaţiei
româneşti. Trebuie menţionat că în acea epocă, deşi aviatorii erau
militari recrutaţi de la alte arme, aviaţia noastră avea mai degrabă
caracterul unui sport decât al unei activităţi militare de elită. Tinerii
ofiţeri zburau adeseori pe avioane construite parţial de ei şi reparate cu
piese imaginate de ei. Pe câmpul Cotrocenilor erau încercate avioanele
– dar şi multe dispozitive, cum ar fi cele de transmitere de semnale la
distanţă, care aveau apoi să fie preluate şi perfecţionate de tânăra
industrie mondială aeronautică. Zborurile lui Vlaicu erau în vogă,
avioanele lui Coandă abia câştigau teren în Europa, iar în perspectiva
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viitorului mare război, Henri Berthelot vine la Bucureşti să-i transforme
pe aviatorii-sportivi români îmbrăcaţi în uniforme militare în adevăraţi
aviatori-militari.
Aceasta este perioada de mare avânt şi entuziasm în care o
femeie fragilă, absolventă de ştiinţe juridice şi cu un remarcabil condei
de jurnalist (cum avea să se dovedească) urcă în avion şi decide că
zborul e viaţa ei. Cum putea oare, o femeie să facă mai mult şi mai bine
decât bărbaţii exersaţi în acest sport? După prima sa planare deasupra
pământului românesc, alături de căpitanul Zorileanu, în 1913, Elena
Caragiani-Stoenescu se înscrie la Şcoala de Pilotaj a Ligii Aeriene a lui
George Valentin Bibescu. Încearcă apoi, de câteva ori, să obţină
brevetul de pilot, fără succes, însă. Atunci, decide să meargă în Franţa,
unde toate visele ei sunt împlinite. Din păcate, la scurt timp izbucneşte
războiul, iar Elena noastră, acum în vârstă de 27 de ani, îşi găseşte
repede rostul.
Este corespondent de război, pentru mai multe ziare din Franţa,
efectuând zboruri în apropierea frontului, în mai multe ţări din vest.
Consemnată, în analele presei mondiale, drept primul corespondent de
război care îşi realizează reportajele din avion, aceasta dă dovadă de
multă dăruiere şi professionalism. În 1916, Elena Caragiani-Stoenescu
se întoarce în România şi cere să fie primită în corpul zburătorilor de
luptă (alături de mulţi dintre cei cu care zburase, cu numai câţiva ani
înainte, deasupra câmpului Cotrocenilor). E refuzată vehement. Cumva,
povestea ei se aseamănă cu cea a ,,eroinei de la Jiu”, ,,domnişoara
locotenent” Ecaterina Teodoroiu. Refuzată, aviatoarea propune Statului
Major o alternativă: să i se permită să transporte cu avionul materialele
sanitare şi medicamentele necesare spitalelor de campanie, să evacueze
răniţii către spitalele mai apărate, din spatele liniiilor. De data aceasta,
demersul ei avea să aibă succes.
În următorii doi ani va efectua câteva zeci de zboruri, făcând
primul pas pentru înfiinţarea a ceea ce avea să fie aviaţia sanitară din
România. Din păcate, prima dintre românce care a obţinut un brevet de
pilot, cea care a deschis drumul aviaţiei sanitare, avea să moară relativ
tânără, la numai 42 de ani, la 29 martie 1929, răpusă de tuberculoză.
Amintirea faptelor ei nu se va stinge însă, niciodată!
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CÂTEVA ASPECTE PRIVIND ABORDAREA MIGRAŢIEI ŞI A
CRIZEI UMANITAREDE CĂTRE MASS-MEDIA
Claudia Elena MARINICĂ*

Abstract
The issue of migrants and refugees is one of the main topics
of interest from multiple angles of law and, in this context, the
respect, application of international humanitarian law and
international human rights law is a globalized challenge. Migration
in the world and its management requires a complex and balanced
approach as the international stability of the Member States can be
achieved through responsibility, solidarity and humanity. The
measures taken in this area represent beyond a political,
administrative and international challenge also a moral and
humanitarian one.
Keywords: migration, humanitary law, human rights, media

În literatura de specialitate 98, prin drept internaţional umanitar se
înţelege ansamblul normelor de drept internaţional referitoare la
protecţia, în timpul conflictelor armate, pentru persoanele afectate de
asemenea conflicte şi pentru bunurile care nu au legătură directă cu
operaţiunile militare. În prezent, dreptul internaţional umanitar dispune
de o arie extinsă de aplicabilitate, prin lărgirea categoriilor de
beneficiari, dar şi a situaţiilor cărora li se aplică, rolul său fiind acela de
a proteja drepturile omului şi bunurile, atunci când există situaţii de
conflict armat.
De asemenea, se consideră că ”dreptul internaţional umanitar
apare ca un echilibru, la confluenţa dintre doi factori diametral opuşi,
care tind să se excludă unul pe altul – necesităţile impuse de război şi
imperativele standardului de civilizaţie şi de umanitate care se cer a fi
respectate, pe de altă parte” 99.

*Asistent universitar doctor, Facultatea de Administraţie Publică, SNSPA, Bucureşti,
România, Membru Institutul de drept European Viena/Bruxelles.
98
Ion Diaconu, Curs de drept internaţional, Ed. Şansa, Bucureşti, 1993, p. 237.
99Ion M. Anghel, Viorel I. Anghel, Regulile războiului şi dreptul umanitar, Ed.
Lumina Lex, Bucureşti, 2003, p. 88.
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Atât dreptul internaţional umanitar cât şi dreptul internaţional al
drepturilor omului, deşi au anumite obiective comune (protecţia omului
şi a demnităţii acestuia), scopul lor este diferit. Este adevărat că
,,problematica interrelaţionării dintre dreptul internaţional al drepturilor
omului şi dreptul internaţional umanitar provoacă numeroase dezbateri
între specialiştii în domeniu, evidenţiind responsabilitatea pe care
trebuie să şi-o asume societatea contemporană faţă de generaţiile
viitoare” 100.
Un rol important este jucat de adoptarea de instrumente juridice
cu puternic impact de-a lungul timpului asupra acestor două domenii de
drept, respectiv Carta Naţiunilor Unite (1945) şi Declaraţia Universală
a Drepturilor Omului (1948). Iniţial, în Carta Naţiunilor Unite nu a
existat vreo precizare expresă cu privire la dreptul internaţional
umanitar, mai târziu în interiorul altor acţiuni desfăşurate la nivelul
Organizaţiei Naţiunilor Unite a fost remarcată preocuparea acestei
organizaţii în acest sens; toate acestea sunt completate de adoptarea
Convenţiilor de la Geneva din 1949 101, care au marcat dezvoltarea
dreptului internaţional umanitar. Din acest moment, se poate discuta
din ce în ce mai mult de caracterul internaţional al reglementărilor în
domeniu, fiind urmate de o serie întreagă de instrumente internaţionale
care vor asigura baza legală de protecţie a drepturilor omului şi
demnităţii umane.
Migraţia şi fluxurile de migraţie necesită o abordare complexă,
începând cu analiza multiplelor cauze care le determină (războaie,
persecuţii, reţele de migraţie ilegală, trafic, introducere ilegală de
migranţi) şi continuând cu identificarea unor soluţii pentru toate aceste
cauze, prin consolidarea relaţiilor de cooperare şi a parteneriatelor
internaţionale. Migraţia reflectă şi natura în schimbare a crizelor
umanitare, ,,pe fondul războaielor care sunt din ce în ce mai complexe
şi internaţionalizate şi, astfel, mai greu de încheiat” 102.

Irina Moroianu Zlătescu, Protecţia juridică a drepturilor omului în conflictele
armate în Drept internaţional umanitar. Şapte decenii în slujba umanităţii, Ed. Karta
- Graphic Ploieşti, 2019, p.141.
101
Convenţia pentru ameliorarea soartei răniţilor şi bolnavilor din forţele armate aflate
în campanie; Convenţia pentru ameliorarea soartei răniţilor, bolnavilor şi
naufragiaţilor forţelor armate de pe mare; Convenţia referitoare la tratamentul
prizonierilor de război; Convenţia referitoare la protecţia persoanelor civile în timp de
război.
102
Pentru mai multe detalii a se vedea https://www.thenewhumanitarian.org/.
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Adoptarea Declaraţiei de la New York privind Refugiaţii şi
Migranţii 103 în care este inclusă şi iniţializarea unui Pact Mondial
pentru o migraţie sigură, ordonată şi regulată 104, demonstrează
preocuparea permanentă în acest domeniu existentă la nivelul statelor şi
al organizaţiilor internaţionale, reprezentând o provocare morală şi,
totodată, umanitară internaţională. În Pactul Mondial sunt abordate
”aspecte ale migraţiei internaţionale, inclusiv cele umanitare, precum şi
aspecte legate de dezvoltarea umană şi drepturile omului.
Angajamentul statelor membre de a coopera pentru a se asigura că
migraţiile sunt sigure, regulate şi ordonate, asigură în acelaşi timp şi
respectarea nu numai a drepturilor omului ale migranţilor, dar şi
demnitatea lor ca indivizi” 105.
La nivelul anului 2018, ONU estima că aproximativ 25 miliarde
de dolari trebuie alocaţi nevoilor umanitare, în urma crizelor
determinate de conflict dar şi de schimbările climatice, iar în 2019 a
estimat că trebuie alocate resurse umanitare pentru aproximativ 132
milioane de oameni din 42 de ţări.
Înaltul Comisariat pentru Refugiaţi al Naţiunilor Unite (UNHCR)
precizează că Pactul Global privind Refugiaţii 106 a fost aprobat ca parte
a rezoluţiei anului 2018 privind UNHCR având la bază sistemul juridic
internaţional existent privind refugiaţii, în special Convenţia de la
Geneva din 1951 privind refugiaţii, drepturile omului şi dreptul
umanitar.
Considerăm că, de cele mai multe ori, mass-media reuşeşte să
modeleze activ, uneori oglindind realitatea cu imparţialitate, dar alteori
unilateral, influenţând astfel opinia publică. În ceea ce priveşte
conectarea cu media sau chiar multimedia, se consideră că alocarea de
resurse în astfel de situaţii este diferită de la o criză la alta, ,,crizele de
foame în Africa (inclusiv în Etiopia, Madagascar şi Ciad, unde milioane
de oameni sunt expuşi riscului de insuficienţă alimentară severă)” au
fost în mare parte trecute cu vederea de mass-media din 2018, în
favoarea crizelor din Orientul Mijlociu, inclusiv Siria şi Yemenul. Mai
La 19 septembrie 2016, urmată fiind de Rezoluţia O.N.U. A/RES/71/280 din 6
aprilie 2017 privind modalităţile de negociere interguvernamentală a Pactului Global
pentru o migraţie sigură, ordonată şi regulată.
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mult chiar, ,,acoperirea mass-media a avut un impact limitat doar
asupra finanţării internaţionale şi acţiunilor politice şi în condiţii
specifice”, însă ,,ceea ce este adevărat, este faptul că acoperirea massmedia duce la donaţii mai caritabile” cărora li se adaugă şi finanţarea
umanitară provenită de la guverne. În acelaşi timp, ,,mass-media poate
fi esenţială în determinarea modului în care o criză este încadrată în
percepţia publicului”, ca o situaţie umanitară sau nu şi ,,poate ajuta
guvernele să justifice necesitatea de a acţiona în faţa unui public care
vrea să ştie unde se duc resursele sale” 107.
UNHCR a urmărit şi apelarea la mass-media pe scară largă,
pentru a promova dreptul internaţional umanitar în contextul migraţiei
şi pentru a convinge ţările europene să se implice în acordarea de
ajutor, însă răspunsul mass-media nu a fost unul unitar. Astfel, ,,a
constatat diferenţe majore între ţări, în ceea ce priveşte sursele pe care
jurnaliştii le-au folosit (politicieni autohtoni, politicieni străini, cetăţeni
sau ONG-uri), limba pe care au folosit-o, motivele pe care le-au oferit
pentru justificarea creşterii fluxurilor de refugiaţi şi soluţiile pe care leau sugerat. Germania şi Suedia, de exemplu, au folosit în mod
covârşitor termenii „refugiat” sau „solicitant de azil”, în timp ce Italia şi
presa britanică au preferat cuvântul „migrant”. În Spania, termenul
dominant a fost „imigrant”. Aceşti termeni au avut un impact important
asupra dezbaterii fiecărei ţări” 108. Totodată, ”temele umanitare au fost
mai frecvente în mass-media italiană decât în presa britanică, germană
sau spaniolă. Temele ameninţărilor (cum ar fi sistemul de asistenţă
socială sau ameninţările culturale) au fost cele mai răspândite în Italia,
Spania şi Marea Britanie. În general, presa suedeză a fost cea mai
pozitivă faţă de refugiaţi şi migranţi, în timp ce acoperirea în Regatul
Unit a fost cea mai negativă şi cea mai polarizată”. 109 Acest raport
scoate la suprafaţă că pentru activitatea mediatică a migranţilor şi
refugiaţilor, nu există o dimensiunea unică care să fie potrivită tuturor.
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Jessica Abrahams, Does media coverage of humanitarian crises actually help?,
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În prezent, Uniunea Europeană este permanent preocupată de
situaţia conflictelor armate, care determină migraţia în masă, mai ales
în contextul în care uneori statele şi ceilalţi actori implicaţi nu asigură
aşa cum ar trebui respectarea dreptului internaţional umanitar şi a
dreptului internaţional al drepturilor omului. Totodată, UE este într-o
permanentă căutare şi identificare de noi instrumente prin care să se
acorde sprijin victimelor încălcărilor legislaţiei internaţionale în
domeniul drepturilor omului, dar şi al dreptului umanitar internaţional,
astfel încât să se asigure accesul la justiţia internaţională.
Pornind de la afirmaţiile lui Jean-Claude Juncker 110, potrivit
cărora Europa trebuie să gestioneze mai bine migraţia, sub toate
aspectele sale prin asigurarea solidarităţii şi împărţirea echitabilă a
responsabilităţilor, considerăm că politica de migraţie trebuie să se
bazeze pe stabilitate, solidaritate şi pe respectarea drepturilor omului,
fiind necesar să se ia în considerare inclusiv obligaţiile umanitare.
Exemple în acest sens pot fi reprezentate de acţiunea comună a UE şi
Turciei pe parte de refugiaţi, care continuă să fie o prioritate, de
menţinerea fluxului de ajutor umanitar către Siria şi refugiaţii sirieni
din regiune, de sprijinire a capacităţii Greciei de a returna migranţii
ilegali în Turcia, de asistenţă umanitară care trebuie furnizată pentru a
ajuta Grecia etc.
De asemenea, la nivelul Uniunii Europene s-a realizat şi
integrarea migraţiei în obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD), prin
care este stabilit cadrul pentru politica de dezvoltare globală până în
2030, reamintind astfel că este nevoie de aplicarea unui tratament uman
migranţilor indiferent de statutul lor, refugiaţilor şi persoanelor
strămutate; totodată, aceasta apreciază că ”strămutarea forţată nu
reprezintă numai o problemă umanitară, ci şi o provocare în ceea ce
priveşte dezvoltarea şi că, prin urmare, ar trebui să existe o mai bună
coordonare între actorii umanitari şi actorii din domeniul
dezvoltării” 111. Un exemplu în acest sens, poate fi reprezentat de o
hotărâre a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 112, prin care s-a stabilit
neîndeplinirea obligaţiilor legale în anul 2015 de către Cehia, Ungaria
Fost preşedinte al Comisiei Europene.
Raportul Parlamentului European A8-0245/2016 referitor la drepturile omului şi
migraţia în ţările terţe, p.23, disponibil la https://www.europarl.europa.eu/doceo
/document/A-8-2016-0245_RO.html, accesat la data de 09.04.2020.
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şi Polonia, prin refuzul de a se conforma mecanismului de transfer
temporar al solicitanţilor de protecţie internaţională. Polonia, Ungaria şi
Cehia nu şi-au îndeplinit obligaţiile care decurg din dreptul Uniunii
care au refuzat să accepte un număr adecvat de solicitanţi de azil ajunşi
în Grecia şi în Italia; mai precis Cehia a luat doar 12 persoane, iar
celelalte două nu au luat niciun solicitant. Deşi hotărârea Curţii
Europene de Justiţie este considerată definitivă, iar amenzile reprezintă
o variantă posibilă de acţiune a Comisiei Europene, din păcate
programul de relocare a expirat în anul 2017. În acest context, trebuie
să privim spre eficienţa unor principii aplicabile în dreptul Uniunii
Europene, cum este de exemplu principiul solidarităţii europene, în
raport de problema migranţilor şi a refugiaţilor, precum şi asupra unui
nou cadru legislativ al migraţiei, care să reglementeze responsabilităţile
statelor membre ale Uniunii Europene şi reacţia acestora în gestionarea
crizei umanitare a acestei categorii de persoane.
În ultimii ani, răspunsul umanitar al Europei a fost apreciat ca
fiind ,,un eşec din multe puncte de vedere; nevoile de bază nu au fost
satisfăcute şi persoanele vulnerabile nu au fost protejate. Lipsa de acord
cu privire la împărţirea sarcinilor în regiune, creşterea xenofobiei şi
islamofobiei, frica de terorism şi demonizarea refugiaţilor şi a
migranţilor au jucat toate un rol în crearea acestei situaţii haotice. Între
timp, ţările din regiuni care găzduiesc marea majoritate a refugiaţilor
din întreaga lume se întreabă de ce trebuie să respecte standardele
umanitare şi legislaţia aplicabilă refugiaţilor atunci când o parte a
Europei a ales să nu o facă” 113. În această situaţie s-a aflat de exemplu
Grecia care s-a confruntat cu o lipsă de resurse sau cu manifestarea unei
ostilităţi faţă de refugiaţi, agravând criza şi înrăutăţind situaţia
umanitară. Mai mult chiar, ,,refuzul de a oferi sprijin umanitar de bază
refugiaţilor şi de a-i face pe aceştia să sufere pe străzi a fost chiar
revendicat ca o politică „umanitară”, deoarece ar putea împiedica mai
multe persoane să-şi rişte viaţa în traversarea periculoasă a mării” 114.
Cu toate acestea, UE ,,a pus la dispoziţia statelor membre care au fost
afectate de sosirile migranţilor un sprijin financiar şi practic
semnificativ, în special prin bugetul UE, dar şi prin desfăşurarea de
personal şi echipamente în statele respective. Cu toate acestea, eşecul
113

Pam DeLargy, Europe’s humanitarian response to refugee and migrant flows:
volunteerism thrives as the international system falls short, September 2016,
disponibil la https://odihpn.org/magazine/europes-humanitarian-response-to-refugeeand-migrant-flows/, accesat la data de 09.04.2020.
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continuu de a reforma sistemul de azil al UE, precum şi punerea în
aplicare a măsurilor de solidaritate temporară bazate pe soluţii ad-hoc,
au expus o criză de solidaritate care nu arată semne de soluţionare.
Comisia von der Leyen a precizat că noul sistem de azil al UE ar trebui
să includă găsirea de noi forme de solidaritate şi ar trebui să se asigure
că toate statele membre aduc contribuţii semnificative pentru a sprijini
aceste ţări sub cea mai mare presiune” 115.
Există păreri conform cărora criza migraţiei trebuie considerată
ca fiind o criză umanitară; însă, această poziţiei nu este ferită de critici,
plecând de la ideea că ,,o criză a refugiaţilor sau criza migraţiei indică
faptul că refugiaţii şi migranţii sunt diferiţi de cei pe care îi asociem cu
situaţii de urgenţă umanitare tradiţionale” 116.
Un exemplu elocvent de impact al media asupra crizei refugiaţilor
este situaţia Germaniei, urmare a declaraţiilor din media făcute de
cancelarul german Angela Merkel (,,Vom face faţă!”, în 2015), prin
care a deschis graniţele Germaniei tuturor solicitanţilor de azil pentru a
evita un dezastru umanitar. Astfel, sute de mii de refugiaţi au intrat în
Germania, copleşind comunităţile locale, acţiunile cancelarului german
împărţind Germania şi chiar Europa în tabere cu o abordare diferită a
politicii migraţiei. În toată această perioadă, declaraţiile publice din
media subliniau că nu va exista nicio limită superioară a numărului de
refugiaţi pe care Germania îi poate lua, astfel că politica Angelei
Merkel („refugiaţii sunt bineveniţi”) a rămas oarecum aceeaşi. Impactul
atât de puternic a determinat chiar realizarea unui documentar de către
televiziunea de stat germană, intitulat „Orele de decizie - Angela
Merkel şi refugiaţii”, reprezentând o reconstituire a ceea ce s-a
întâmplat la 4 septembrie 2015, cu refugiaţii din Siria, Irak şi
Afganistan care aşteptau în gara Keleti din Ungaria şi cărora, urmare a
declaraţiilor cancelarului german, li s-a permis să se urce în trenuri cu
destinaţia Germania.
Mai mult, mass-media germană a fost acuzată de o acoperire
imparţială şi unilaterală a crizei refugiaţilor, fiind lipsită de critici în
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ceea ce priveşte criza de refugiaţi din 2015, ,,oferind politicii deschise a
Angelei Merkel o trecere gratuită şi nu a reprezentat preocupările
legitime ale oamenilor obişnuiţi alarmaţi de aflux” 117. Astfel, s-a
susţinut că ,,acoperirea a fost atât de unilaterală încât a sfârşit prin
aprofundarea decalajului ideologic din Germania între liberali, pe de o
parte, şi naţionalişti şi conservatori pe de altă parte” 118. S-a realizat
chiar şi un studiu ,,condus de Michael Haller, fost redactor senior la
ziarul săptămânal Die Zeit” care reprezintă ,,cea mai cuprinzătoare
analiză a modului în care mass-media germană s-a ocupat de criza de
migranţi. Acesta a spus că ziarele nu au făcut nicio încercare de a
diferenţia între radicalii de dreapta şi oamenii obişnuiţi care au fost
lăsaţi să se simtă nesiguri politic sau să fie marginalizaţi de fluxul de
refugiaţi. În loc de raportare critică, jurnaliştii „pur şi simplu, au
adoptat punctul de vedere şi, de asemenea, sloganurile elitei politice.
Decizia doamnei Merkel, la sfârşitul verii lui 2015, de a deschide
graniţele Germaniei către sute de mii de solicitanţi de azil, mulţi care
fugeau din războiul din Siria, Irak şi Afganistan, a fost aproape
universal lăudată în mass-media germană. [...] Ziarele au fost umplute
cu articole despre noul „Willkommenskultur” sau cultura de bun venit,
oferită de mulţimile care s-au adunat în staţia din Munchen în
septembrie 2015 pentru a saluta refugiaţii care soseau din Ungaria.
Raportul spune că mass-media a adâncit diferenţa dintre liberali,
naţionalişti şi conservatori” 119.
O cotitură în abordarea mediei s-a produs în momentul în care au
apărut atacurile sexuale în masă asupra femeilor din Köln în ajunul
Anului Nou în 2015, în mare parte efectuate de bărbaţi de origine nordafricană, astfel că ”tonul articolelor despre refugiaţi a devenit mai
restrâns şi sceptic” 120. Aceste abordări diferite, imparţiale şi unilaterale
ale mediei germane au determinat realizarea de cercetări şi studii121,
unele dintre acestea pentru perioada februarie 2015 - martie 2016,
analizând abordările ziarelor şi ale publicaţiilor online 122, abordări care
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publicat în Financial Times, la data de 24.07.2017, disponibil la
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neaccentuând partea critică a problemei au determinat ”intensificarea
neîncrederii faţă de aşa-numita „mass-media”. Un sondaj ,,realizat de
Universitatea din Mainz, citat în studiu, a constatat că 55% dintre cei
întrebaţi s-au simţit „minţiţi sistematic de mass-media”. Aproximativ
26% au fost de acord cu afirmaţia că „mass-media şi politicienii
lucrează mână în mână pentru a manipula opinia publică” 123.
Recent, la Forumul Economic Mondial de la Davos din Elveţia
(2020), cancelarul german Angela Merkel a recunoscut că Germania a
făcut o greşeală în 2015, însă contrar a ceea ce s-ar crede, greşeala nu a
fost întâmpinarea şi acceptarea solicitanţilor de azil, ci lipsa de
pregătire a Germaniei pentru sosirea lor.
Într-o abordare diferită se menţionează că există ,,o concentrare
disproporţionată asupra musulmanilor, integrării şi refugiaţilor în
rândul jurnaliştilor şi politicienilor, în special la alegerile generale din
2017” 124, considerându-se că ,,de îndată ce subiectele devin
omniprezente în mass-media, acestea devin concrete - asta înseamnă că
există probleme importante, indiferent dacă sunt importante sau nu în
afara mass-media” 125. Se consideră că în mass-media se contribuie ,,în
mod clar la această problemă, chiar dacă nici politicienii, nici profesorii
nu au răspunsuri simple referitoare la ceea ce ar trebui să facem diferit.
Poate că o mai mare conştientizare de sine este un pas către un
echilibru mai mare” 126.
În contextul actual, trebuie să facem câteva precizări cu privire la
pandemia COVID-19 şi criza umanitară cauzată de aceasta având în
vedere că pandemia COVID-19 reprezintă o adevărată criză umanitară
şi de sănătate publică. Aceasta presupune implicarea oamenilor de
ştiinţă, a epidemiologilor, a doctorilor, a experţilor în logistică, dar şi a
psihologilor şi a altor categorii de persoane, atât pe plan local, al
colectivităţii, cât şi pe plan global pentru combaterea acestui fenomen
şi pentru ca, în eventualitatea sumbră a producerii unui asemenea
eveniment în viitor, societatea să fie pregătită pentru a face faţă.
Actuala situaţie generată de pandemia COVID-19 a determinat
închiderea graniţelor în multe state din întreaga lume, astfel că efectele
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acestor restricţii au fost resimţite într-o formă mult mai severă de către
migranţi şi refugiaţi (ex. în unele state nu mai este posibilă depunerea
unei cereri de azil). În acelaşi timp, trebuie să ne raportăm şi la
augmentarea vulnerabilităţilor specifice migranţilor şi refugiaţilor, mai
precis creşterea riscului de infectare pentru aceştia, în contextul unei
salubrităţi deficitare.
Întrucât un număr impresionat de cetăţeni au fost blocaţi în afara
graniţelor UE, urmare a declanşării acestei pandemii, efortul de
preluare al acestora şi readucere în ţara proprie de către statele membre
ale UE a fost unul major. În multe situaţii, aceste state au beneficiat de
ajutorul UE, ajutor care presupune printre altele şi activarea
Mecanismului de protecţie civilă al UE 127, care vine să faciliteze
repatrierea cetăţenilor, numai în situaţia în care Centrul de răspuns la
situaţii de urgenţă consideră că nu există o altă soluţie mai favorabilă.
Un număr impresionant de state au solicitat ajutor din partea
Mecanismului de protecţie civilă, pentru repatrierea unor cetăţeni din
diferite ţări (ex. China, SUA etc.) 128, acesta putând fi activat de orice
alt stat din lume, inclusiv de anumite organizaţii internaţionale. În
cadrul acestui mecanism a fost creată componenta rescEU 129, gândită
ca o ultimă soluţie, componentă a managementului riscului în caz de
catastrofe, creată pentru dezvoltarea protecţiei cetăţenilor împotriva
dezastrelor, cât şi a gestionării riscurilor emergente. În acest context,
aceasta a fost îmbogăţită pentru a include un stoc de echipamente
medicale ca răspuns la pandemia COVID-19, 90% dintre acestea fiind
finanţat de UE.
Acest mecanism modernizat de protecţie civilă al UE
îmbunătăţeşte şi simplifică procedurile administrative pe termen lung
pentru a reduce timpul necesar pentru a ajunge la persoanele care au
nevoie de asistenţă. Evident că pandemia COVID-19 a afectat la scară
largă sistemele de protecţie globală, inclusiv sistemele privind migraţia,
azilul, inclusiv mobilitatea şi persoanele aflate în această situaţie, însă
întrucât abia acum putem constata cu adevărat care sunt lacunele
fiecărui sistem, de la mic la mare, este nevoie ca pe viitor să se înveţe
din toată această situaţie pentru a se asigura un acces la protecţie
umanitară.
Înfiinţat încă din anul 2001.
Repatriation of EU citizens during the COVID-19 crisis: The role of the EU Civil
Protection Mechanism, disponibil la https://www.europarl.europa.eu/thinktank
/en/document.html? reference=EPRS_BRI(2020)649359, accesat la data de
09.04.2020.
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În urma acestei succinte abordări a migraţiei prin prisma dreptului
internaţional umanitar şi a acţiunilor pe care media le are la îndemână şi
pe care, într-o mai mică sau mai mare măsură, le utilizează în mod
eficient, ne permitem să concluzionăm că suntem departe de o percepţie
unitară cu privire la abordarea migraţiei de către statele lumii. În acelaşi
timp, observăm o permanentă intersectare a drepturilor omului cu
dreptul internaţional umanitar, a mijloacelor de comunicare media,
inclusiv a politicilor şi strategiilor organizaţiilor internaţionale.
În final, apreciem că aceste succinte prezentări nu fac decât să
sublinieze o parte din atenţia acordată migraţiei prin prisma dreptului
internaţional umanitar, nutrind speranţa că evenimentele ce urmează a
se desfăşura vor genera măsuri îmbunătăţite în acest domeniu.
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MOMENTE ISTORICE, SEMNALATE DE PRESĂ,
REMARCATE PRIN PARTICIPAREA FORMAŢIUNILOR
MEDICALE LA MISIUNILE UMANITARE DIN ZONELE
AFECTATE DE CONFLICTELE ARMATE REGIONALE
Constantin IORDACHE ∗
Sebastian EPURE∗∗

Abstract
In the tumultuous moments of humanity, a special mission
that comes in support of the national and international community
is the humanitarian mission found in the renowned activity of some
institutional entities. Representative of global humanitarian
missions, the International Committee of the Red Cross has
consistently demonstrated the spirit of human solidarity through its
work.
Keywords: human solidarity, humanitarian mission, press,
medical formations.

În timpul războiului Crimeei (1853-1856), Turcia, Anglia,
Franţa, Austria şi Piemontul luptau împotriva Rusiei. Din cauza
informărilor presei despre dramatismul de pe front, intervine opinia
publică ca un important factor pentru a determina schimbări în favoarea
tratamentului răniţilor. Rusia şi Anglia au organizat câte o unitate
medicală de intervenţie.
Istoria a consemnat numele lui Henry Dunant, om de afaceri
elveţian, cel care, la câţiva ani după activarea unităţilor de infirmerie
engleze şi ruse, a iniţiat constituirea primului organism internaţional
permanent pentru protecţia răniţilor şi a bolnavilor pe timp de război –
Comitetul Internaţional de Crucea Roşie. El a militat pentru elaborarea
unei „carte umanitare”, consacrată juridic sub numele de Convenţia de
la Geneva, 22 august 1864.
La 24 iunie 1859, pe câmpul de luptă de la Solferino, armatele
franco-sarde-piemonteze au învins în condiţii dramatice trupele
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austriece. Răniţii au pierit în chinuri cumplite, deşi ar fi supravieţuit
dacă primeau la timp ajutor medical. Henry Dunant, martor al acestui
eveniment sângeros, a amenajat un adăpost sanitar în oraşul italian
Castiglione pentru îngrijirea răniţilor. S-a asigurat îngrijirea răniţilor şi
bolnavilor din armatele beligerante, fără discriminare pe criterii de
naţionalitate. Constituirea unei instituţii internaţionale, specializată în
îngrijirea răniţilor şi a bolnavilor pe timp de război, apărea ca o
necesitate istorică. Această instituţie, elogiată de presa internaţională, a
fost creată prin iniţiativa lui Dunant, iniţiativă dezvoltată de „Societatea
genoveză de utilitate publică”. A fost constituit, la 1 septembrie 1863,
„Comitetul genovez pentru ajutorarea militarilor răniţi”.
Comitetul a hotărât convocarea unui congres internaţional la
Geneva în anul 1863, la 28 octombrie. La el au luat parte delegaţi din
16 state. Rezoluţiile elaborate relevau îndatoririle faţă de răniţii
Comitetelor naţionale şi obligaţiile statelor pentru protecţia răniţilor în
teatrele de operaţii militare. În anul 1864, Consiliul Federal elveţian a
acceptat propunerea comitetului ca să fie convocat la Geneva un
congres internaţional, la 8 august, fiind invitate statele europene şi state
din America. Proiectul de statut a fost supus dezbaterilor
reprezentanţilor statelor participante şi a fost aprobat la 22 august sub
denumirea de „Convenţia pentru îmbunătăţirea soartei militarilor
răniţilor din armatele în campanie”. Un drapel distinct şi o uniformă au
fost adoptate pentru spitale, ambulanţe şi vehiculele destinate evacuării
de răniţi şi bolnavi. Drapelul şi brasarda aveau Crucea Roşie pe fondul
alb” 130. Această Convenţie cuprindea măsuri care asigurau protecţia
răniţilor şi a bolnavilor căzuţi pe câmpul de luptă, a personalului sanitar
şi a vehiculelor medicale de campanie. Se prevedea punerea sub
protecţia Convenţiei a particularilor care puneau locuinţa proprie la
dispoziţia răniţilor.
„Societatea naţională olandeză pentru ajutorarea răniţilor
militari” a folosit denumirea de Cruce Roşie, titulatură care a fost
adoptată ulterior de celelalte societăţi naţionale, ceea ce a determinat
comitetul de la Geneva să-şi schimbe denumirea, în anul 1880, în
„Comitetul Internaţional al Crucii Roşii” (C.I.C.R.).
Mulţi medici români s-au oferit să servească ca voluntari în
ambulanţele internaţionale din Franţa în timpul războiului franco130

Adoptarea acestui simbol a fost un omagiu adus ţării gazdă şi lui Henry Dunant,
întrucât drapelul Societăţii de Cruce Roşie este aidoma Conferinţei elveţiene, având
însă inversate culorile.
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prusac, perioada 1870-1871. Carol Davila, inspectorul general al
serviciului sanitar al armatei române, a reuşit să obţină sprijinul
guvernului român pentru organizarea şi trimiterea a două ambulanţe
sanitare. După înfiinţarea Comitetului Internaţional al Crucii Roşie, au
apărut în România demersuri politico-administrative pentru aderarea
României la Convenţia de la Geneva. Aceasta a devenit fapt juridic
internaţional la 30 noiembrie 1874. În iulie 1876 a fost fondată
„Societatea de Cruce Roşie a României”.
Medicul Carol Davila, cu sprijinul unor ziare, a avut un rol
important în organizarea acestei societăţi. Experienţa pe care Davila o
acumulase în timpul războiului franco-prusac, l-a convins de
importanţa înfiinţării unei asemenea societăţi. Trebuia să se
încredinţeze conducerea societăţii unei personalităţi cu experienţă în
conducerea sectorului de sănătate publică. Alegerea s-a făcut în
persoana lui Dimitrie Ghica, care avea calitatea de preşedinte al Eforiei
Spitalelor Civile – una dintre cele mai importante instituţii de asistenţă
medicală. Guvernul, prin ministrul de război, colonelul Gh. Slăniceanu,
i-a solicitat să asigure conducerea aşezământului medical.
Proiectul de statut al societăţii cuprindea prevederi referitoare la
îngrijirea ostaşilor, victime ale conflictelor armate, fără discriminare de
naţionalitate, prevedere adoptată în conformitate cu Convenţia de la
Geneva din anul 1864. Proiectul de statut a fost supus dezbaterilor unui
comitet provizoriu, format din Dimitrie Ghica, Dimitrie Sturza, Grigore
Cantacuzino. Prin procesul-verbal din 4 iulie 1876, Comitetul a hotărât
ca denumirea noului aşezământ medical să fie „Societatea Crucea Roşie
din România”. La 15 iulie 1876, la Bucureşti, s-a adoptat statutul şi s-a
ales primul Consiliu General al Societăţii de Cruce Roşie, din care au
făcut parte: Dimitrie Ghica, preşedinte; Carol Davila, vicepreşedinte;
medicul Nicolae Kretzulescu, ctitorul Şcolii de chirurgie de la spitalul
Colţea; C.A. Rosetti, Ion Ghica, medicii militari Androcle Fotino şi
Iuliu Al. Theodor. Consiliul a ales Comitetul Central, compus din: D.
Ghica, C. Davila, P. Iatropol, A. Fotino şi colonelul I. Algiu. În cadrul
aceleiaşi întruniri au fost aleşi doi secretari ai consiliului şi un casier.
Activitatea Societăţii de Cruce Roşie a României s-a afirmat în
timpul războiului pentru independenţă din perioada 1877-1878. Prin
misiunea sa profund umanitară, Societatea de Cruce Roşie a României
a atras numeroşi medici tineri. Crucea Roşie a activat pentru
organizarea unor formaţiuni sanitare care să vină pentru ajutorarea
celor care-şi făceau datoria pe câmpul de onoare.
207

Prima dintre aceste formaţiuni – ambulanţa de Cruce Roşie a
României – a fost pusă sub conducerea medicului maior Sache
Ştefănescu. Formaţiunea sanitară a Crucii Roşii a fost dotată cu trăsuri
pentru transportul bolnavilor, furgoane cu materialele unui spital mobil
etc. Crucea Roşie şi-a extins activitatea în direcţia înfiinţării unor
aşezăminte spitaliceşti temporare, la Bucureşti şi în alte oraşe din ţară.
Intensificându-se activitatea în planul asigurării îngrijirii bolnavilor.
Începând din vara anului 1877, Crucea Roşie a luat în administrare 194
de paturi din spitalele din Bucureşti şi Ploieşti. Cele două ambulanţe ale
Crucii Roşii se adăugau ambulanţelor militare existente pe lângă fiecare
dintre cele patru divizii şi ambulanţei de rezervă, împărţită în patru
secţii, organizată la Cartierul general al armatei. Ambulanţele
divizionare aveau un personal format dintr-un comandant, medici
chirurgi, farmacişti şi compania sanitară dotată cu mijloace de transport
pentru răniţi.
La începutul lunii februarie 1878, comitetul societăţii, cu
sprijinul presei din acel moment istoric, la cererea doctorului Davila, a
trimis la Rahova o formaţiune sanitară alcătuită din medici şi
doctoranzi. Ajunşi la destinaţie, ei s-au prezentat la Gustav Otremba,
medicul Diviziei 4, care le-a dat serviciul a două dintre spitalele
temporare, ambele cuprinzând 44 de paturi. Pe lângă organizarea
ambulanţelor mobile şi fixe, Societatea de Cruce Roşie s-a ocupat de
încadrarea cu personal auxiliar a trenurilor sanitare, de strângerea de
bani şi bunuri materiale necesare susţinerii războiului. Crucea Roşie şia asigurat o însemnată bază materială care i-a îngăduit să organizeze şi
să întreţină aşezămintele sale destinate îngrijirii răniţilor şi bolnavilor
pe toată durata războiului pentru independenţă.
Un aşezământ spitalicesc, condus de Comitetul Doamnelor, a
fost cel din Iaşi. La apelul guvernului, cu implicarea unor societăţi de
presă de a se organiza în oraşele ţării spitale pentru tratamentul
militarilor răniţi şi bolnavi, Comitetul din Iaşi a răspuns prin fapte
concrete. El a sprijinit un spital cu o capacitate de 50 de paturi, care a
fost instalat în casa Elenei Mălinescu, sub numele de Ospiciul „Santa
Maria”. Personalul noului aşezământ era alcătuit din medici cu
reputaţie.
Comitetul doamnelor din Iaşi, cu aportul unor ziarişti, s-a
ocupat cu adunarea de materiale şi de bani pentru nevoile logistice ale
frontului războiului de independenţă. Adunarea de fonduri şi de
materiale necesare sprijinirii războiului pentru cucerirea independenţei
de stat a României a căpătat un caracter de masă. S-au desfăşurat
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campanii de subscripţii publice pentru ajutorarea răniţilor şi bolnavilor
din război. Prin sumele colectate au fost înfiinţate în anul 1877 două
spitale de campanie: unul la Craiova, ulterior unul la Turnu Măgurele,
ambele fiind puse sub patronajul Societăţii de Cruce Roşie a României.
În timpul Războiului pentru independenţă, conform normelor
Convenţiei de la Geneva, numeroase Societăţi de Cruce Roşie din state
europene şi-au manifestat dorinţa de a trimite în România cadre
medicale care să lucreze în spitale şi au făcut demersuri pentru a oferi
ajutoare materiale. La sfârşitul războiului, chirurgii francezi, prin
consulatul lor, au adresat Ministerului de Externe din ţara noastră
mulţumiri pentru sprijinul ce l-au primit pentru îndeplinirea misiunilor
umanitare din partea autorităţilor române. După încheierea victorioasă a
războiului pentru independenţă, Societatea de Cruce Roşie a României
şi-a orientat activitatea pentru întărirea bazei sale materiale.
În toamna anului 1913, când cazurile de holeră s-au extins în
mod alarmat în numeroase aşezări din judeţele Teleorman, Romanaţi şi
Dolj, Societatea de Cruce Roşie a luat măsuri urgente, trimiţând în
zonele contaminate echipe de medici, infirmieri şi materiale sanitare.
La 13 aprilie 1915, Adunarea generală a Societăţii de Cruce Roşie
aprobă fuziunea sa cu Societatea de Cruce Roşie a doamnelor din
România. După fuziune instituţia se va numi Societatea Naţională de
Cruce Roşie a României (S.N.C.R.). Odată cu întocmirea şi aprobarea
regulamentului de organizare şi funcţionare a S.N.C.R., a fost elaborat
şi Regulamentul pentru administrarea şi funcţionarea spitalelor de
campanie ale Crucii Roşii.
În Primul Război Mondial, Societatea Naţională de Cruce Roşie
din România şi-a adus un aport important pe planul misiunilor
umanitare. Crucea Roşie a reuşit să completeze serviciul sanitar al
armatei prin organizarea a 11 spitale (2.670 de paturi) în Bucureşti şi 47
de spitale în alte 38 de localităţi din provincie (152 de paturi).
Pe tot parcursul campaniei, Societatea Naţională de Cruce Roşie
şi-a demonstrat din plin spiritul de solidaritate umană de care era
animată, iniţiind, cu sprijinul unor structuri de presă, acţiuni care
veneau direct în sprijinul ostaşilor şi populaţiei româneşti, cât şi al
prizonierilor din taberele beligerante. În privinţa prizonierilor străini, ea
a facilitat schimbul de corespondenţă, a organizat trimiterea de ajutoare
umanitare etc. Printre primele acţiuni iniţiate de către Societatea
Naţională de Cruce Roşie în sprijinul armatei române s-a numărat
organizarea de cantine şi infirmerii în gări, în oraşe sau în zonele în
care erau dislocate sau concentrate trupele. Astfel de cantine au
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funcţionat în Bucureşti (la gările de Nord şi Obor), la Fălticeni, Vaslui.
Societatea Naţională de Cruce Roşie a organizat pentru armată spitale
de campanie, multe dintre ele mobile.
La începutul anului 1917 aşezămintele aflate sub patronajul
Societăţii Naţionale de Cruce Roşie trebuiau să poată face faţă gravelor
epidemii de tifos şi de febră recurentă ce bântuiau ţara. Ocupanţii
germani au utilizat spitalele noastre cel mai bine înzestrate, folosindu-le
pentru îngrijirea răniţilor şi bolnavilor proprii.
Un loc important în activitatea societăţii l-a reprezentat
ajutorarea prizonierilor de război români internaţi în lagărele din ţară şi
de peste hotare. Crucea Roşie a constituit un comitet de femei, printr-o
campanie de presă eficientă, cu misiunea de a colecta alimente, haine,
medicamente şi bani. Cu fondurile şi materialele adunate s-au organizat
pentru prizonieri cantine şi infirmerii. Reprezentanţii Societăţii
Naţionale de Cruce Roşie au contribuit prin fonduri şi materiale la
ajutorarea prizonierilor români spitalizaţi în aşezăminte din alte ţări. În
acest sens, stabilindu-se legătura cu agenţia Crucii Roşii Române
organizată la Berna, din iniţiativa secţiunii Crucii Roşii din Iaşi s-au
trimis provizii de hrană pentru prizonierii români aflaţi în spitalele din
Germania şi Austro-Ungaria. În intervalul iulie 1817 – martie 1918,
compatrioţii noştri au primit din partea Crucii Roşii din Bucureşti
alimente. În iarna anului 1916/1917, când greutăţile şi lipsurile
determinate de război ajunseseră aproape de apogeu, a apărut un
fenomen grav: epidemia de tifos exantematic. Alături de serviciile
sanitare civile şi militare, personalul societăţilor de presă a luat parte cu
înalt spirit de sacrificiu la combaterea epidemiei.
Prin intermediul reporterilor de război ai Comitetului
Internaţional al Crucii Roşii, Secţia din Iaşi a Societăţii Naţionale de
Cruce Roşie a obţinut informaţii despre prizonierii români din lagărele
din străinătate şi a organizat ajutorarea acestora cu alimente,
îmbrăcăminte şi medicamente. Astfel, în intervalul decembrie 1916 –
aprilie 1918, ea a putut stabili locul de internare a prizonierilor români.
Pe lângă transmiterea de colete cu alimente, îmbrăcăminte şi
medicamente prizonierilor români deţinuţi în lagăre din alte ţări,
secţiunea, cu sprijinul guvernului, prin implicarea unor reporteri de
ziare, s-a constituit o agenţie la Berna cu misiunea de a transmite
ajutoare prizonierilor români deţinuţi în străinătate.
În condiţiile deosebit de grele ale războiului, a lipsurilor de tot
felul, la apelurile mobilizatoare ale presei, cetăţeni români au donat
bani şi materiale pentru ajutorarea răniţilor, a invalizilor şi a familiilor
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acestora. Un sprijin deosebit l-a acordat acţiunilor umanitare marele
muzician George Enescu, al cărui nume apare frecvent în fruntea
listelor de subscripţie.
După încetarea războiului, problema prizonierilor devenise
acută. Mii şi mii de prizonieri din aproape toate ţările Europei, eliberaţi
din captivitate, cutreierau drumurile ţării noastre. Lipsiţi de
îmbrăcăminte, bolnavi, flămânzi, aceştia au găsit în Crucea Roşie a
României, cu aportul unor ziarişti, un sprijin plin de generozitate. În
spitalele din Bucureşti şi din alte localităţi ale ţării au fost internaţi
pentru tratament un număr mare de peregrini. Societatea Naţională de
Cruce Roşie a asigurat evidenţa lor, transmiţând liste cu numele şi locul
unde se află Comitetului Internaţional al Crucii Roşii.
La 6 mai 1919, din iniţiativa Crucii Roşii a SUA s-a creat Liga
Societăţilor de Cruce Roşie. Liga îşi propunea, ca obiectiv principal, să
pună bazele unei colaborări a societăţilor de Cruce Roşie în timp de
pace. La 3 iulie şi-a dat adeziunea la Liga Societăţilor de Cruce Roşie şi
Societatea Naţională de Cruce Roşie a României. Afilierea Societăţii
Naţionale de Cruce Roşie a României la Ligă (1919) a însemnat o
extindere a activităţii S.N.C.R.R. în domeniul relaţiilor externe.
Documentele presei vremii atestă că între anii 1920-1940 societatea a
participat la congresele, conferinţele importante, la unele expoziţii
internaţionale pe teme stabilite de Comitetul Internaţional al Crucii
Roşii.
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CORESPONDENTUL DE RĂZBOI,
DESPRE OAMENI ŞI PENTRU OAMENI
(consideraţii)
Col (rez.) lect. univ. dr. Mihai Goia,
Universitatea Bioterra Buzău
Abstract
War Correspondent, about and for people – thoughts.
It is truly difficult or even impossible to answer the question
why the war exists. Throughout the war, both sides claim
that they are fighting against the evil. The war is seen as with
a limited experience and it weaknesses not only the human
bodies but also the whole emotional universe of the soldiers.
The war correspondent’s attitude should be objective and not
to be on someone’s side, he neither has to condemn the
soldiers nor to promote the pacifism. He should express
himself clearly and understandable for those who are
receiving the news. However, it is a frequent way throughout
the history to be found in the literature and art through which
man could show the greatness of the war, hoping that he
would better learn from the past mistakes. Nowadays, there
is this endless eager to have exclusive information that the
mass media would not send their reporters on the field in
order not to spend too much. The war correspondent’s news
is those of a man, about people and for people, with a human
attitude, and his principles are difficult to stand on. The
journalist needs ethic, principles, and those things which are
learnt from an editorial office.
Keywords: war, war correspondent, field operation,
rules, war prisoners.
1. Statutul corespondentului de război din perspectivă istorică
Războiul reprezintă una dintre formele cele mai complexe ale
conflictualităţii locuitorilor planetei Pământ, dacă nu chiar cea mai
complexă. Când au cuvântul armele, toate celelalte, inclusiv capacitatea
de creaţie a minţii omeneşti, cu tot ce rezultă de aici în planul valorilor,
tac. Credinţa într-o cruciadă împotriva răului rămâne un motivator
puternic al susţinătorilor şi participanţilor la război. E foarte greu, chiar
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imposibil, să răspunzi la întrebarea de ce există război. În orice război,
ambele părţi pretind că luptă pentru bine împotriva răului.
Un război adevărat începe cu mult, mult timp înainte să înceapă
să se aşeze în poziţie unităţile militare. De foarte multe ori, el este şi
câştigat înainte să înceapă operaţiunile militare care vin doar să
confirme în teren preluarea unui spaţiu sau altul, adjudecat însă cu brio
pe alt teren de confruntare. Cel a războiului informaţiilor, cel care are
specificul sinistru de a lăsa ţintele fericite în teren, răzând prosteşte,
fără ca măcar să bănuiască că ceea ce se aşteaptă poate să se întâmple sa şi petrecut deja.
Aici un rol deosebit revine corespondenţei, care reprezintă o
sursă extrem de importantă pentru a vedea care au fost trăirile şi
situaţiile celor care au plecat pe front. Războiul, privit ca experienţă
limită, vulnerabilizează atât corpurile umane, cât şi întreg universul
emoţional al soldaţilor. În faţa angoasei morţii, respondenţii vorbesc
despre o preschimbare a sistemului de valori, despre o reaşezare a
ordinii lumii.
Atitudinea corespondentului de război trebuie să fie una
obiectivă, să nu ia partea nimănui; nici nu condamnă soldaţii, nici nu
promovează pacifismul. Şi toate astea în rime uşor de înţeles pentru cei
care primesc ştirile. Cred că meseria de corespondent de război este
printre cele mai complicate din lume.
Călin Hentea, în revista Historia, în articolul ,,Victoria primului
corespondent de război pe frontul din Crimeea” 131. Istoriografia
română, cu toate accentele ei protocroniste, este insistentă în a afirma
că ardeleanul de origine nobilă, Carol Popp de Szathmari născut la Cluj
pe 11 ianuarie 1812, este primul fotograf de război din lume, în
defavoarea membrului fondator al Societăţii Fotografice Regale,
britanicul Roger Fenton ambii fiind prezenţi în teatrele de operaţii ale
Războiului Crimeii la un interval scurt de timp (Szathmari în 1853 şi
1854, Fenton în 1855). Cum forţa istoriografică a unui imperiu nu se
poate compara cu cea a unei ţări est-europene, tratatele şi volumele de
specialitate de mare circulaţie îi recunosc întâietatea lui Fenton şi îl
ignoră pe Szathmari;şi aceasta, chiar dacă primul fotograf de război din
lume pare a fi un anonim american care, în 1847, a făcut câteva
dagherotipii în conflictul dintre Mexic şi Statele Unite.

Victoria primului corespondent de război pe frontul din Crimeeawww.historia.ro ›
secţiune › general › articol › victoria...
213
131

Un fenomen atât de frecvent de-a lungul existenţei omenirii nu
putea să nu se găsească reflectat în literatură şi artă, unica modalitate
prin care omul poate imortaliza grozăvia războiului în speranţa că tot el,
omul, va învăţa din lecţiile trecutului.
Literatura şi arta în general i-au imortalizat războiului, grozăvia,
operele elaborate de diferite personalităţi ale culturii universale rămân
martori incontestabili ai acestui flagel. Nicolae Grigorescu a luat parte,
ca reporter, la Războiul de Independenţă din 1877-1878, observând şi
înregistrând în sute de desene, adevărate stenograme, desfăşurarea
luptelor şi a vieţii zilnice de pe front. În acest fel, pictorul a realizat o
documentare amplă, care i-a permis ulterior să realizeze unele din cele
mai izbutite picturi istorice din arta plastică românească, în special cele
consacrate scenelor de înalt dramatism şi eroism, la care au luat parte
soldaţii români.
Tabloul redă o scenă din asaltul executat de trupele
Regimentului VI de Linie, din Tecuci asupra satului Smârdan, la 12/24
ianuarie 1878, ca parte a operaţiei de cucerire a Vidinului.
Valurile imprevizibile ale istoriei au adus pe mulţi oameni
paşnici – bieţi civili cu ocupaţii total străine de militărie – sub arme, să
îşi facă datoria faţă de patrie. În acest joc al sorţii au fost chemaţi sub
drapel, în timpul Primului Război Mondial, şi plasticienii. Prin Ordinul
Circular Nr. 9400 emis de generalul Constantin Prezan pe 23 iunie
1917, au fost concentraţi majoritatea artiştilor, pictori şi sculptori, aflaţi
la Iaşi, fie sub arme, fie încă în civilie, printre ei numărând-se foarte
tânărul Aurel Băeşu.
Când aştern pe hârtie aceste rânduri îmi aduc aminte cu plăcere,
că am avut bucuria şi şansa profesională, de a
reprezenta
Comandamentul 2 Operaţional Întrunit, Mareşal Alexandru Averescu,
Buzău, în misiuni de introducere, extragere a structurilor militare
româneşti şi asigurarea logistică în teatrele de operaţii din Balcani, Irak
şi Afganistan, zone de conflict sau post conflict.
De fiecare dată la toate aceste misiuni, au participat
reprezentanţi ai presei româneşti. Aşa i-am cunoscut în perioada anilor
2001-2008, pe corespondaţii de presă români participanţi în teatrele de
operaţii la acea vreme: Călin Hentea, Radu Dobriţoiu, Adelin Petrişor,
cameramanii Dan Gecui, Petrică Mihalache, o echipă de jurnalişti care
a adus, în opinia mea, meseria de corespondent de război la standarde
occidentale şi au constituit repere credibile de prestaţie jurnalistică de
calitate. Trebuie să amintesc aici şi de corespondentul de război al
Radio România Actualităţi, Mario Hadrian Balint, un profesionist al
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zilelor noastre, remarcat şi prin interesantele expoziţii cu mesaje
fotografice din zonele de conflict armat, unde România a participat ca
stat membru NATO. Anii au trecut, acum sunt colonel în retragere,
profesor asociat la universitate, dar mereu sunt la curent cu ceea ce se
întâmplă în zonele de conflict, mai ales datorită corespondenţilor de la
Radio România şi trustul de presă al M.Ap.N., şi pe care-i admir pentru
profesionalism şi pentru curaj.
Cred că jurnaliştii de război, care chiar vor să fie buni
profesionişti şi să facă reportaje de război, trebuie să citească foarte
mult mai ales despre politica internaţională, geopolitica militară, trebuie
să înţeleagă contextul şi istoria ţării în care se duc, ceva care este foarte
important, pentru că nu este despre război şi atât, ei sunt transmiţători
de informaţie. Jurnalistul militar aflat în teatrul de operaţii nu se poate
lipsi niciodată de vesta antiglonţ, de casca de protecţie şi de trusa de
prim ajutor. Practic, viaţa lui depinde de aceste trei lucruri, dar mai ales
de pregătirea sa minimă din punct de vedere militar.
Observăm astăzi că, în goana după informaţii exclusive, că,
televiziunile nu îşi mai cheltuie propriile resurse ca să-şi trimită
reporterii pe teren. Cumpără în schimb filme video realizate de cele mai
multe ori neprofesionist, în zone foarte periculoase, dar care lasă
telespectatorii să îşi facă o părere despre ce se întâmplă acolo.
2.Obiectivitatea corespondentului de război
De fiecare dată când are loc un eveniment deosebit, reporterii au
atât rolul, cât şi capacitatea de a ne face să trăim experienţele altora ca
şi cum ar fi cele proprii, şi asta se poate face în timp operativ, real, prin
intermediul cuvintelor şi imaginilor. Aceasta este până la urmă
misiunea unui corespondent de război de cele mai multe ori punându-şi
viaţa în pericol pentru a informa şi transmite celor de acasă ceea ce se
întâmplă în zona de risc. Astăzi un om cu o cameră devine creator de
realitate pe care o poate schimba.. Aparatul de fotografiat, cuvintele
sunt arme care pot reda realitate şi opri acţiunile de violenţă, poate
influenţa şi schimba acţiunile soldaţilor, atitudinea opiniei publice.
Dar, pe măsură ce tehnologia a avansat, dezvoltarea reţelelor de
socializare a făcut mai simplă comunicarea cu oamenii de la faţa
locului.
Dacă cineva este prezent într-o anume zonă, unde se întâmplă
ceva rău, imediat avem reflexul să ne scoatem telefonul să începem să
filmăm sau să începem să transmitem. Eu ca cititor de ştire, ca privitor
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al mesajului la televizor, nu cred că acesta este jurnalism de război.
Cred că este mai degrabă, cultul celebrităţii, al personalităţii, care trece
pe terenul transmisiilor şi jurnalismului. Şi este o zonă destul de
neplăcută pentru noi toţi. Am văzut că unora dintre reporteri le place să
se aşeze în faţa camerei, să mai şi citească după prompter şi să fie la
faţa locului. Jurnalismul este o profesie, jurnaliştii sunt învăţaţi,
jurnalism înseamnă experienţă. Nu se poate compara, cu tot respectul,
cu oricine vorbeşte în faţa unui telefon mobil.
Relatările unui reporter de război sunt ale unui om, despre
oameni şi pentru oameni, un aspect extraordinar de uman, principiile în
care lucrează fiind foarte dificil de respectat. Jurnalistul, are nevoie de
etică, de principii, lucruri pe care le învaţă de regulă într-o redacţie.
Cred că oricine din lume poate fi reporter, dar nu oricine poate fi
jurnalist. Ministerul Apărării Naţionale organizează, prin Direcţia
informare şi relaţii publice, Cursul pentru jurnaliştii care transmit din
zone de conflict având ca scop pregătirea jurnaliştilor pentru a
transmite, în siguranţă, din zone de conflict. Să rămână în viaţă este o
meserie în sine pentru jurnaliştii care merg în războaie. Iar acest lucru
înseamnă să nu se expună pericolului mai mult decât este cazul.
Meseria de jurnalist în teatrele de operaţii este printre cele mai
periculoase din lume. Spun asta pentru că, pe lângă pericolul real la
care se expun corespondenţii în zonele de conflict, ei trebuie să facă
faţă şi traumelor psihice. Este foarte greu să vezi moartea de aproape şi
să rămâi indiferent. Iar cei care ajung în teatre au nevoie de mult curaj
şi adrenalina e cea care îi ţine în viaţă.
Lumea vede ce se întâmplă în faţa camerelor stând acasă în
fotoliu, dar nu vede oboseala, foamea , frigul, dezamăgirea, frustrarea,
frica, moartea. Reporterii de război văd lucruri îngrozitoare care se
întâmplă copiilor, bătrânilor, femeilor şi aşa mai departe.
Forţa jurnalismului ,,pe viu” este decisivă, covârşitoare când
imaginile zboară în timp real de pe front, pretutindeni. Treaba
jurnaliştilor de război este să verifice faptele, să pună relatarea în
context, astfel încât oamenii să înţeleagă. Iar asta înseamnă mult studiu
şi mulţi ani de muncă.
Munca de jurnalist de război are o imagine uneori romantică,
dar în realitate este o meserie grea, unde calmul, luciditatea sunt
esenţiale în realizarea unui reportaj reuşit despre situaţia gravă în care
se află ţara sau poporul respectiv, întrucât este nevoie de o documentare
serioasă cu informaţii corecte . Unul dintre obiectivele corespondenţilor
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de război este punerea faptelor în context. Ei sunt cei care aduc
informaţii despre motivele şi interesele din spatele conflictelor.
Jurnaliştii de război cu experienţă în domeniu spun constant că
două lucruri sunt esenţiale în zone periculoase: să spună poveştile
oamenilor nevoiţi să trăiască acolo şi să se întoarcă în viaţă, la familiile
lor şi în redacţii.
3.Concluzii
Militarii din teatrele de operaţii trebuie să se simtă liberi sau
chiar obligaţi să vorbească cu presa, în limita competenţelor şi să
utilizeze resursele puse la dispoziţie.
Meseria de corespondent de război este o meserie grea şi
periculoasă. Pe lângă pericolul real la care se expun jurnaliştii care
merg în zone de conflict înarmaţi cu camere de filmare şi reportofoane,
trebuie să facă faţă şi traumelor psihice. Este dificil să vezi moartea de
aproape şi să rămâi cu mintea întreagă pentru a transmite cuvinte şi
imagini cât mai aproape de realitate.
Este de asemenea necesar să ne amintim regulile simple de etică
şi respect şi de respectare a legii. Orice reprezentant al profesiei de
reporter de război, care se descrie ca fiind un expert în domeniul lor, nu
va publica informaţii false şi nu spun prea mult. La urma urmei, ei ştiu
că orice minciună va suferi pentru o varietate de probleme şi scandaluri,
atât pentru toate informaţiile pe care le sunt personal responsabili. În
orice caz, nu este permis să publice informaţii neverificate şi
neconfirmate.
Corespondenţii de război se confruntă cu diferite obstacole
precum presiuni şi constrângeri exercitate de către părţile implicate în
conflict şi care au tendinţa, cu diferite grade de sofisticare, să
influenţeze şi să controleze activitatea jurnaliştilor.
Jurnaliştii şi corespondenţii devin de multe ori ţinta unor atacuri
din partea părţilor implicate în conflict sau pot fi excluşi intenţionat din
scenă, indiferent de diversitatea actorilor politici.
În ceea ce priveşte presiunile şi constrângerile, aceştia pot
suferii presiuni psihice (suportabilitatea războiului) şi mai puţin
presiuni fizice (ameninţările cu moartea) şi presiuni de ordin tehnic
(transmiterea informaţiilor în timp real). Un corespondent la un post
internaţional mărturisea într-o publicaţie: “cu siguranţă, scenele de
moarte nu se pot uita, iar efectul nu apare imediat, ci peste ani”.
Interesul pentru o meserie creativă, viaţa palpitantă, lupta cu
riscurile pentru aflarea adevărului şi câştigarea unui prestigiu
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profesional sunt doar câteva din argumentele care îi fac să continue.
Munca de corespondent de război este una plină de riscuri şi există
mereu posibilitatea ca jurnalistul să îşi piardă viaţa. Tocmai de aceea,
un corespondent de război trebuie să fie pregătit din punct de vedere
psihic pentru orice posibilitate pentru că în teatrele de război nu se mai
ţine cont de reguli etice sau umane, chiar şi pentru persoanele neutre,
cum sunt jurnaliştii.
Corespondenţii de război sunt asimilaţi, din punctul de vedere al
statutului lor, combatanţilor legali şi au, pe cale de consecinţă dreptul,
dacă cad în mâinile puterii adverse, la statutul de prizonier de război.
Astfel, art. 4 pct. 4 al Convenţiei a III-a de la Geneva, statuează: „Sunt
prizonieri de război, în sensul prezentei convenţii, persoanele care,
aparţinând uneia din următoarele categorii, au căzut sub puterea
inamicului: (...) persoanele care urmează forţele armate fără a face parte
direct din ele, cum sunt (...) corespondenţii de război (...) cu condiţia ca
ele să fi primit autorizaţia forţelor armate pe care le însoţesc, acestea
trebuind să le elibereze în acest scop un bilet de identitate asemănător
modelului anexat”.
La nivelul Consiliului Europei problemele legate de
vulnerabilitatea crescută a ziariştilor au determinat luarea unor poziţii
oficiale din partea organizaţiei. Aceste poziţii au fost consemnate în
instrumente fără forţă juridică obligatorie, precum recomandări,
declaraţii sau rezoluţii.
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PREZENTARE DE CARTE - „Râul de sânge”
Col. (rez.) Andrei Covrig
Asociaţia de Dreptul Conflictelor Armate, Republica Moldova

2 MARTIE este consemnată drept Zi de comemorare a
celor căzuţi în conflictul armat din 1992, pentru apărarea
independenţei şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova. Au
trecut 28 de ani de când au răsunat primele împuşcături pe
Nistru. Războiul declanşat de separatiştii de la Tiraspol, cu
susţinerea Rusiei, a răpit sute de vieţi. Au trecut aproape trei
decenii de la sângeroasele evenimente şi dimensiunea lor începe
să se piardă în negura timpului. Datorăm neuitarea acestor fapte
unor adevăraţi eroi care cu „arme” jurnalistice s-au apropiat de
focul ucigător al războiului, punându-şi viaţa în pericol, pentru
a aduce în faţa opiniei publice prezente şi vitoare sacrificiul unui
neam care a dorit să urmeze cursul firesc al istoriei sale
milenare. Autoarea Valentina Ursu este una din eroinele care a
fost martoră directă la aceste evenimente. Cartea „Râul de
sânge” este dovada!
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„Râul de sânge” este o carte în care este redată realitatea cruntă a
conflictului transnistrean. Volumul înserează dialogurile pe care le-a avut
autoarea cu combatanţii, cu diverse personae aflate la conducere în localităţile
în care se duceau luptele.
Întrebată într-un interviu: „Care este cel mai mare risc pe care vi l-aţi
asumat dea lungul carierei”, doamna Valentina Ursu a răspuns: „Eu cred că
cel mai mare risc a fost în timpul conflictului armat de la Nistru. Atunci când
mergeai în teritoriu, dar nu ştiai dacă vei mai reveni în birou. Îmi aduc
aminte şi acum duminica sângeroasă, din 19 iunie… Atunci când am văzut
moartea cu ochii mei. Au fost trimişi pe prima linie tinerii înrolaţi în Armata
Naţională. Eu am mari emoţii când îmi amintesc de această dată. Se săpau
gropi şi cu buldozerele se arunca pământ peste aceşti tineri care au luat
pentru prima oară arma în mână şi nu au mai reuşit să-şi apere ţara…
Şi-au sacrificat viaţa… Se săpau mici tranşee, se aruncau corpurile
neînsufleţite sau pe ultima răsuflare în acele gropi… Săreau capetele,
mâinele, picioarele, strigăte…”
O carte document „fierbinte şi dureroasă”, care ne îndeamnă la
neuitare şi la glorificarea celor care în numele Patriei şi-au sacrificat viaţa!
O carte care ar trebui citită de toţi cei care, de pe ambele maluri ale
Prutului, au uitat că mai au o Patrie, şi că pentru ea niciun sacrificiu nu
este prea mare!
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ANEXE

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 menţionează existenţa 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 Cloşcă, Dr. Dumitru Codiţă, Dicţionar-encilopedic de drept
internaţional umanitar-de la origini până în prezent, Editura Karta
Graphic, Ploieşti, 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 înfiinţării CICR şi adoptării Convenţiilor de la
Haga din 1899 şi 1907. Dreptul de la Haga este format de convenţiile
adoptate la cele două Conferinţe de pace, iar dreptul de la Geneva de
convenţiile 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.
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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 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 şi-au pierdut viaţa aproximativ 40.000 de
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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)
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JURNALIŞTI. (În DIU). Termen care defineşte două categorii
profesionale de persoane şi două regimuri juridice:
5. Jurnalişti acreditaţi pe lângă forţele armate, care, atunci când
sunt capturaţi de inamic, au statut de prizonieri de război;
6. 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. Aşa s-a ajuns la
formularea art. 79 din GPI/1977 intitulat „Măsuri de protecţie a
jurnaliştilor”, o premieră cu privire protecţia jurnaliştilor introdusă
într-un text de DIU. (DE)
PERSOANA CIVILĂ. Art. 50 din GPI/1977, stipulează că
populaţia civilă cuprinde toate persoanele civile. Membrii forţelor
armate, care se află întâmplător în vizită la rude sau prieteni, fără să se
constituie în unităţi relativ puţin numeroase, dacă se amestecă în
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populaţia civilă, nu schimbă cu nimic caracterul acestei populaţii.
Totuşi, potrivit art. 58 din GPI/1977, beligeranţii au obligaţia să se
îndepărteze de obiectivele militare, populaţia civilă, persoanele civile şi
bunurile cu caracter civil aflate sub autoritatea lor. (DE)
PROTECŢIA JURNALIŞTILOR în baza statutului de
persoane civile. Cu acest statut, jurnaliştii 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 ADIŢIONALE DE LA GENEVA (1977 şi
2005). Sunt avute în vedere cele trei Protocoale adiţionale la
Convenţiile de la Geneva din 1949. Adoptarea primelor două reprezintă
momentul de vârf al lucrărilor Conferinţa Diplomatică asupra
reafirmării şi dezvoltării Dreptului Internaţional Umanitar aplicabil în
conflictele armate desfăşurate la Geneva între 1974 – 1977. Victimele
conflictelor armate internaţionale şi interne – răniţi, bolnavi, prizonieri
de război, populaţia civilă şi persoanele civile, personalul sanitar şi cel
religios ş.a. – sunt protejate de dreptul internaţional umanitar. Printre
cele mai importante instrumente juridice, care protejează persoana
umană în timp de conflict armat, sunt cele două Protocoale adiţionale
din 8 iul. 1977: Protocolul adiţional I de la Geneva din 12 aug. 1977
relativ la protecţia victimelor conflictelor armate internaţionale
(GPI/1977) şi Protocolul adiţional II la Convenţiile de la Geneva din 8
iul. 1977 relativ la protecţia victimelor conflictelor armate
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neinternaţionale (GPII/1977). 1. GPI/1977 a fost generat de apariţia
unor noi metode şi mijloace de război, de caracterul depăşit al unor
reguli aplicabile în conducerea operaţiunilor militare, necesitatea
extinderii protecţiei populaţiei şi persoanelor civile. 2. Adoptarea
GPII/1977 a fost impusă de faptul că după cel de-al doilea război
mondial, majoritatea conflictelor armate aveau caracter neinternaţional,
şi se desfăşurau pe teritoriul unui singur stat. Protocolul a avut rolul de
a păstra nucleul umanitar consacrat în art. 3 comun al Convenţiilor de
la Geneva din 12 aug. 1949. GPII/1977 se aplică confictelor armate
interne de o anumită intensitate, în care insurgenţa acţionează sub un
comandament responsabil şi controlând o parte a teritoriului. 3.
Protocolul adiţional pentru adoptarea unui semn de protecţie
(GPIII/2005) a fost adoptat în dec. 2005 şi a instituit ca semn de
protecţie internaţională cristalul roşu. (DE)
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TEXTE CONVENŢIONALE
CU PRIVIRE LA STATUTUL JURNALIŞTILOR
(Extrase)
”Înaltele Părţi Contractante se angajează să respecte şi să facă să
fie respectată prezenta Convenţie în toate împrejurările” (Art. 1 al

tratatelor de drept internaţional umanitar)

„Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1. - Se declară ziua de 14 mai Ziua Dreptului Internaţional
Umanitar.
Art. 2. - (1) În scopul marcării Zilei Dreptului Internaţional
Umanitar se organizează, la nivel naţional sau local, o serie de
manifestări cultural-educative şi ştiinţifice consacrate cunoaşterii şi
promovării dreptului internaţional umanitar.
(2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot acorda
sprijin în vederea organizării şi derulării în bune condiţii a
manifestărilor prevăzute la alin. (1).
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu
respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia
României, republicată.”
(Legea nr. 177/2013)
Extras din Strategia Naţională a României de aplicare a dreptului international
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. (...)
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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Extras din Regulamentul de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept
Internaţional Umanitar

„Art. 1. - Dispoziţii generale
Comisia Naţională de Drept Internaţional Umanitar, denumită în
continuare CNDIU, înfiinţată în baza Hotărârii Guvernului nr.
420/2006 privind înfiinţarea şi organizarea Comisiei Naţionale de
Drept Internaţional Umanitar, cu modificările şi completările
ulterioare, este organ consultativ al Guvernului. Activitatea CNDIU se
desfăşoară pe baza legislaţiei naţionale, tratatelor internaţionale la
care România este parte şi a prezentului regulament şi are ca obiectiv
promovarea şi aplicarea în condiţii optime a dreptului internaţional
umanitar, conform atribuţiilor stabilite prin art. 4 din Hotărârea
Guvernului nr. 420/2006, cu modificările şi completările ulterioare.”
(Regulament CNDIU din 10.12.2015, art. 1)
Extras din Convenţia de la Geneva, din 22 august 1864, pentru ameliorarea
soartei militarilor răniţi din forţele armate în campanie

„Ambulanţele şi spitalele militare vor fi recunoscute neutre şi, ca atare,
protejate şi respectate de către beligeranţi atâta timp cât în ele se vor
afla bolnavi sau răniţi. Neutralitatea va înceta dacă aceste ambulanţe
sau aceste spitale vor fi apărate de o forţă militară.” (G/1864, art. 1).
Extras din Protocolul adiţional I din 1977

Capitolul II - Persoanele civile şi populaţia civilă
Definiţia persoanelor civile şi populaţiei civile
„1. Este considerată civilă orice persoană care nu aparţine uneia
din categoriile prevăzute la articolul 4, A, 1), 2),3) şi 6) al celei de-a
III-a Convenţii şi în articolul 43 al prezentului Protocol. În caz de
îndoială, persoana respectivă va fi considerată civilă.
2. Populaţia civilă cuprinde toate persoanele civile. (...)” (GPI/1977,
art. 50, al. 1 şi 2).
(Notă: articolele la care se face trimitere definesc categoriile de persoane care au
calitatea de combatanţi legali).

Capitolul III - Ziariştii
Măsuri de protecţie a ziariştilor
„1. Ziariştii care îndeplinesc misiuni profesionale periculoase în
zonele de conflict armat vor fi consideraţi ca persoane civile în sensul
art. 50, parag. 1
2. Ei vor fi protejaţi în această calitate, în conformitate cu
Convenţiile şi prezentul Protocol, cu condiţia de a nu întreprinde niciacţiune care să contravină statutului lor de persoane civile şi fără a
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renunţa la dreptul corespondenţilor de război acreditaţi pe lângă
forţele armate de a beneficia de statutul prevăzut la art. 4, al. A, pct. 4
al Convenţiei a III-a de la Geneva.
3. Ei vor putea obţine o carte de identitate conformă modelului
Anexei II a prezentului Protocol. Această legitimaţie care va fi
eliberată de Guvernul statului ai căror resortisanţi sunt, sau pe
teritoriul căruia ei îşi au reşedinţa, sau în care se află agenţia sau
organul de presă care îi foloseşte, va atesta calitatea de ziarist a
titularului ei.” (GPI/1977, art. 79).
Extras Convenţia de la Geneva din 12 august 1949 cu privire la soarta
militarilor în campanie

„Prezenta Convenţie se va aplica răniţilor şi bolnavilor
aparţinând următoarelor categorii:
(...) 4. Persoanele care însoţesc forţele armate fără a face parte din
acestea, cum ar fi corespondenţii de război (...) cu condiţia să aibă
asupra lor o autorizaţie din partea forţelor armate pe care le însoţesc”
(GI/1949, art. 13, pct. 4).
Extras Convenţia de la Geneva din 12 august 1949 cu privire la soarta
militarilor în forţele armate pe mare

„Prezenta Convenţie se va aplica naufragiaţilor, răniţilor şi
bolnavilor pe mare aparţinând următoarelor categorii:
(...) 4. Persoanele care însoţesc forţele armate fără a face parte din
acestea, cum ar fi corespondenţii de război (...) cu condiţia să aibă
asupra lor o autorizaţie din partea forţelor armate pe care le însoţesc”
(GII/1949, art. 13, pct. 4).
Extras Convenţia de la Geneva din 12 august 1949 cu privire la tratamentul
prizonierilor de război

„A. Sunt prizonieri de război, în sensul prezentei Convenţii,
persoanele care, aparţinând uneia din următoarele categorii, au căzut
sub puterea inamicului:
( ... )„4. Persoanele care urmează forţele armate, fără a face parte
direct din ele, cum sunt membrii civili ai echipjelor avioanelor
militare,corespondenţii de război, furnizorii, membrii unităţilor de
lucru sau ai serviciilor însărcinate cu bunăstarea forţelor armate, cu
condiţia ca ele să fi primit autorizaţia forţelor armate pe care le
însoţesc, 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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Extras Convenţiile I-IV, de la Geneva din 12 august 1949

„În caz de conflict armat neinternaţional şi ivit pe teritoriul uneia
din Înaltele Părţi Contractante, fiecare dintre Părţile la conflict va
trebui să aplice cel puţin următoarele dispoziţii:
1. Persoanele care nu participă direct la ostilităţi, inclusiv
membrii forţelor armate care au depus armele şi persoanele care au
fost scoase din luptă prin boală, rănire, detenţiune 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 credinţă, sex, naştere sau avere sau orice alt criteriu analog.
În acest scop, sunt şi rămân prohibite, oricând şi oriunde, cu
privire la persoanele menţionate mai sus:
a) atingerile aduse vieţii şi integrităţii corporale, mai ales omorul
sub toate formele, mutilările, cruzimile, torturile şi chinurile;
b) luările de ostateci;
c) atingerile aduse demnităţii persoanelor, în special tratamente
umilitoare şi înjositoare;
d) condamnările pronunţate şi execuţiile efectuate fără o judecată
prealabilă, dată de un tribunal constitut în mod regulat, însoţită de
garanţii judiciare recunoscute ca indispensabile de către popoarele
civilizate.
2. Răniţii şi bolnavii vor fi ridicaţi şi îngrijiţi.
Un organism umanitar imparţial, aşa cum este Comitetul Internaţional
al Crucii Roşii, va putea să ofere serviciile sale Părţilor în
conflict.(...)” (articolul 3 comun, GI - GIV/1949).
Rezoluţia 21
Conferinţa diplomatică pentru reafirmarea şi dezvoltarea dreptului internaţional
umanitar aplicabil în cazul conflictelor armate, Geneva 1974 - 1977

Convinsă că buna cunoaştere a dreptului internaţional umanitar
constituie un factor esenţial al aplicării sale efective,
Convinsă că difuzarea acestui drept contribuie la propagarea idealurilor
umanitare şi a spiritului de pace între popoare,
1. Reaminteşte că în virtutea celor patru Convenţii de la Geneva
din 1949, Înaltele Părţi Contractante s-au angajat să difuzeze, cât mai
larg posibil, dispoziţiile acestor Convenţii şi că Protocoalele adiţionale
adoptate de Conferinţă reafirmă şi întăresc această obligaţie;
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2. Invită statele semnatare să ia toate măsurile utile pentru a asigura
o difuzare eficientă a dreptului internaţional umanitar aplicabil în
conflictele armate şi a principiilor fundamentale care constituie baza
acestui drept, îndeosebi:
(a) Încurajând autorităţile competente să conceapă şi să pună în
practică, la nevoie, ajutorul şi sfatul CICR, modalităţile de învăţare a
dreptului internaţional umanitar adaptat condiţiilor naţionale, îndeosebi
pe lângă forţele armate şi autorităţile administrative competente;
(b) Întreprinzând încă din timp de pace formarea unui personal
calificat să predea dreptul internaţional umanitar şi să faciliteze
aplicarea sa (...).
(c) Recomandând autorităţilor competente să intensifice
învăţământul de drept internaţional umanitar în universităţi (facultăţi de
drept, ştiinţe politice, medicină, jurnalism, etc);
(d) Recomandând autorităţilor competente introducerea în şcoli
secundare sau asimulate a unui învăţământ bazat pe principiile
dreptului internaţional umanitar;
3. Invită Societăţile naţionale de Cruce Roşie (Semilună Roşie,
Cristalul Roşu - n.n.) să acorde sprijin în vederea contribuirii la
înţelegere şi o difuzare eficace a dreptului internaţional umanitar;
4. Invită CICR să concure în mod activ la efortul difuzării dreptului
internaţional umanitar, îndeosebi:
(a) publicând material destinat facilitării învăţământului dreptului
internaţional umanitar şi făcând să circule orice informaţie utilă
difuzării Convenţiilor de la Geneva şi a Protocoalelor adiţionale;
(b) organizând din proprie iniţiativă sau la cererea guvernelor sau a
societăţilor naţionale seminarii şi cursuri de drept internaţional
umanitar, colaborând în acest scop cu statele şi instituţiile
corespunzătoare, ( a 55-a şedinţă plenară, 7 iunie 1977).
Extras din Recomandările de la Tallinn

„Rolul pe care îl joacă mass-media în relaţie 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
conţinut agresiv şi de ură ce poate contribui la escaladarea
conflictelor. Statele participante OSCE sunt „profund îngrijorate de
exploatarea mass-media în zonele de conflict cu scop de a instiga la
ură şi la tensiune etnică şi de utilizarea restricţiilor legale şi a hărţuirii
cu scop de a priva cetăţenii de mijloacele de informare libere”.
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Pe de altă parte, mijloacele de informare în masă pot servi drept
canale sau forumuri prin care are loc diseminarea informaţiei şi
perspectivelor către diferite grupuri, şi prin care pot fi combătute
exprimările prejudiciabile menţionate mai sus, atât în calitate de
măsuri preventive, cât şi ca reacţii 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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STATISTICA JURNALIŞTILOR UCIŞI
(1992 - 2020)
Statistică realizată pe baza datelor postate de Committee to Protect
Journalists
(Sursa: cpj.org>data>killed, Accesat 11.04.2020)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019 2020

JURNALIŞTI UCIŞI
Motiv
confirmat
49
25
6

JURNALIŞTI UCIŞI
(lucrători media)
Motiv
neconfirmat
32(5)
25(0) 7(0)

TOTAL
50(0) 13(0)

74

30(2)

81(5) 104(2)

74

62

73

50

47

56

24(4)

20(11) 24(3)

28(2)

20(8)

22(10)

98(4)

82(11)

78(2)

67(8)

78(10)

TOTAL GENERAL (2011 - 2020)
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97(3)

748 (45)
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«Colecţia Cartea ARDUPH»

Asociaţia Română de Drept Umanitar - Filiala Prahova în cooperare cu
Editura Karta Graphic - Ploieşti, au fondat în 2011, seria de lucrări cu
tematică umanitară„Colecţia Cartea ARDUPH”.
ARDUPH este o asociaţie concepută ca „forum de acţiune, reflecţie,
cercetare, dezbatere, schimburi de vederi şi experienţă, de difuzare a
rezultatelor cercetărilor şi informaţiilor în domeniul umanitar, al drepturilor
omului şi dreptului refugiaţilor, în vederea identificării de noi abordări şi
mijloace de natură a preveni şi atenua suferinţele umane" (Statut ARDUP,
art. 1).
Prin acest demers comun « asociaţie - editură », se doreşte adunarea
într-o colecţie distinctă, a lucrărilor cu tematică umanitară, elaborate sub
egida ARDUPH cu sprijinul Editurii Karta Graphic.

Totodată,

iniţiativa

îşi propune să asigure promovarea, consolidarea şi afirmarea preocupărilor
„şcolii româneşti de drept internaţional umanitar” prin publicarea punctelor
de vedere ale specialiştilor, cât şi a celor interesaţi de acest domeniu.

SERIA „Lucrări tematice”
1. Dreptul internaţional umanitar şi drepturile omului
(dezbateri juridice)
Coordonatori lucrare:
Dumitru CODIŢĂ; Dumitru TOMA; Sandu FRANGULEA
2. O agora umanitară
(consideraţii juridice)
Coordonatori lucrare:
Dr. Dumitru CODIŢĂ; Drd. Anelis-Vanina ISTRĂTESCU.
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3 – 4. Dicţionar enciclopedic de drept internaţional umanitar- de la
origini până în prezent, vol. I şi II
Aurori:Prof. univ. dr. Ionel CLOŞCĂ, dr. Dumitru CODIŢĂ.
5. Luptăm contra războiului pictând în pace!
(catalog expoziţie pictură)
Coordonator:
Prof. Dorel OPRESCU.
6. Drepturile omului – o problemă mereu actuală
Coordonatori lucrare:
Prof. Elena-Roxana VIŞAN, dr. Dumitru CODIŢĂ.
7. Dreptul Internaţional Umanitar
- actualităţi, perspective, provocări Coordonatori lucrare:
Prof. Elena Roxana VIŞAN, dr. Dumitru CODIŢĂ.
8. Copii lumii doresc pacea!
(catalog expoziţie pictură)
Coordonatori lucrare:
Insp. şc. Vasilica Comişel, prof. Dorel Oprescu, prof. Elena-Roxana Vişan,
prof. Elena Drăgan, dr. Dumitru CODIŢĂ.
9. Fenomenul migraţionist şi statutul actual al refugiaţilor
- consideraţii teoretice şi practice Coordonatori lucrare:
Martha Maria MOCANU, Elena Roxana VIŞAN, dr. Dumitru CODIŢĂ.
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10. Rătăcind prin lume în căutarea copilăriei pierdute!
(catalog expoziţie pictură)
Coordonatori lucrare:
prof. Dorel OPRESCU, director Elena DRĂGAN, dr. Dumitru CODIŢĂ.
11. SOS – Patrimoniul cultural al omenirii în pericol!
(catalog expoziţie pictură)
Coordonatori lucrare:
prof. Cristina PETRE, prof. Dorel OPRESCU şi colectiv.
12. Drept Internaţional umanitar. Cadrul legislativ intern şi internaţional
cu privire la protecţia patrimoniului cultural al omenirii
Coordonatori lucrare:
prof. drd. Elena-Roxana VIŞAN, dr. Dumitru CODIŢĂ.
13. Copiii –promotori ai conservării şi promovării patrimoniului cultural
naţional
Coordonator: prof. specialitate arte Dorel OPRESCU.

14. Catalog aniversar – dedicat Centenarului Marii Unirii
Coordonatori: prof. drd. Elena Roxana VIŞAN,
prof. specialitate arte Dorel OPRESCU.
15. Drept Internaţional Umanitar. Patrimoniul, tradiţiile şi valorile
culturale româneşti în Anul Centenarului Marii Uniri.
Coordonatori: prof. drd. Elena-Roxana VIŞAN, dr. Dumitru CODIŢĂ.
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16. Catalog aniversar: „Protejaţi viaţa! Copiii spun NU războiului!”
Coordonatori lucrare:
Prof. de arte vizuale Tiberius ADET – C.N. „Jean Monnet”, Ploieşti.
17. Drept Internaţional Umanitar. Şapte decenii în slujba umanităţii
Coordonatori lucrare:
Dr. Irina MOROIANU-ZLĂTESCU, drd. Elena-Roxana VIŞAN
Dr. Dumitru CODIŢĂ.
18. Catalog fotografie: Corespondent de război. Statut şi protecţie
internaţională
Autori: dr. Dumitru CODIŢĂ, jurnalist Mario Hadrian BALINT.
19. Drept Internaţional Umanitar. Rolul mass media în promovarea
principiilor şi valorilor umanitare
Coordonatori lucrare:
Dr. Irina MOROIANU-ZLĂTESCU, drd. Elena-Roxana VIŞAN,
dr. Dumitru CODIŢĂ.

SERIA „Personalităţi”
Fragmente din viaţa mea
Autor: Dr. Doina VOICA.
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