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PRIROČNIKU NA POT

PRI ROČ NI KU NA POT
Pri roč nik je na me njen pred vsem vam, spo što va ni uči te lji, da bo ste vse bi no Ra zi sko va nje hu-
ma ni tar ne ga pra va op le me ni ti li s svo jim stro kov nim zna njem in dvig ni li ka ko vost vzgoj no-izo-
bra že val ne ga dela na tako ra ven, ki bo mla dim omo go ča la ka ko vost no upo ra bo pri dob lje nih 
in for ma cij, znanj ter veš čin za od lo ča nje o vred no tah, kot so hu ma nost, so li dar nost, pra vič nost 
in od go vor nost. 

Vse bi na pri roč ni ka je pri prav lje na tako, da se teme smi sel no po ve zu je jo in nad gra ju je jo, kar 
omo go ča, da bodo učen ci/di ja ki pri do bi li upo rab no zna nje za ka ko vost nej še živ lje nje. Prav zato 
je po mem bno, da vseh de vet uč nih ur iz ve de te po vr sti, saj bo ste le tako za go to vi li ce lo sten po gled 
na po mem bnost ob sto ja in poz na va nja med na rod ne ga hu ma ni tar ne ga pra va. V pri ročnik smo 
do da li še do datni uč ni uri, ki ju lah ko iz ve de te gle de na mož nost in za ni ma nje učen cev/di ja kov. 

Za do se go za stav lje nih ci ljev je izred ne ga po me na, da vse bi ne uč nih ur iz ve de te tako, da obrav na-
va no temo učen cem/di ja kom prib li ža te tako, da iz ha ja te iz do god kov, ki so jih učen ci/di ja ki ne-
po sred no iz ku si li, ali pa os vet li te ak tual ni do go dek, na pri mer več jo na rav no ka ta stro fo, spo pad, 
na si lje, ne sre če itd. Po mem bno je, da pouk po te ka po so dob nih di dak tič no me to dič nih na če lih in 
da učen ce/di ja ke ne neh no spod bu ja te k ak tiv ne mu so de lo va nju.

Pro gram Ra zi sko va nje hu ma ni tar ne ga pra va naj se kon ča z na čr to va nim pro jek tom hu ma ne na-
ra ve, sko zi ka te re ga lah ko učen ci svo je pri dob lje no zna nje in veš či ne pre tvo ri jo v prak so.

Fani Čeh 
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O RA ZI SKO VA NJU HU MA NI TAR NE GA PRA VA

KAJ JE RHP?

Ra zi sko va nje hu ma ni tar ne ga pra va (RHP) je med na rod ni izo bra že val ni pro gram za mla dost ni-
ke, sta re  od 13 do 18 let. RHP je se stav ljen iz sku pi ne ra zi sko vanj, ka te rih cilj je iz bolj ša ti ra zu me-
va nje člo ve ko ljub nih tem, ki so po vezane s konf ikt ni mi pri me ri. S tem pris pe va k izo bra že va nju 
o sve tov nem dr žav ljans tvu, spo što va nju pra vic in raz vo ju živ ljenj skih veš čin. Ra zi sko va nje hu-
ma ni tar ne ga pra va na mreč mla de spod bu ja k ra zu me va nju konf ik ta v šir šem smi slu in nje go vih 
po sle dic, pravil, ki ve lja jo v ča su obo ro že nih spo pa dov, in od go vor no sti po sa mez ni ka. Pred vsem 
pa mla de spod bu ja k hu ma ne mu in so li dar nost ne mu an ga ži ra nju v vsa kod nev nem živ lje nju. 

ZA KAJ bI SE UK VAR JA lI Z RHP?

∗∗ Raz lič ne ob li ke na si lja, vključno z obo ro že ni mi spo pa di, so v so dob nem sve tu izred no po-
go ste in raz šir je ne v vseh druž bah, kar ne po sred no vpli va na mla de.

∗∗ Mla di so ne neh no iz po stav lje ni bo di si me dij ske mu po ro ča nju o na si lju bo di si iz del kom za 
za ba vo, ki jih zaz na mu je tudi na si lje.

∗∗ Ob stoj in spo što va nje pra vil v na sil nih pri me rih sta zna čil na za vsa druš tva v zgo do vi ni 
člo veš tva – nji ho vo poz na va nje pris pe va k ra zu me va nju re gu la tor nih me ha niz mov, po-
treb nih za so bi va nje raz lič nih sku pin.

∗∗ V postkonf ikt nih druž bah in v ča su druž be ne ob no ve ima ra zi sko va nje to vrst nih norm in 
na čel po mir ja joč uči nek.

∗∗ Vse dr ža ve sve ta mo ra jo spo što va ti os nov ne nor me hu ma ni tar ne ga pra va in o njih ob veš-
ča ti svo je dr žav lja ne. Tako je spoz na va nje le-teh del izo braz be so dob ne ga dr žav lja na. 

CIlJI RHP

∗∗ Spoz na va nje med na rod ne ga hu ma ni tar ne ga pra va in hu ma ni tar nih norm, raz vi ja nje za ve-
sti o nuj no sti zaš či te naj bolj ogro že nih sku pin pre bi vals tva in ome je va nje trp lje nja v ča su 
obo ro že nih spo pa dov in na si lja.

∗∗ Spod bu ja nje človeko ljub ne ga po gle da na konf ikt ne pri me re, ki v sre diš če po stav lja spo što-
va nje člo ve ko ve ga živ lje nja in nje go ve ga do sto jans tva.

∗∗ Ra zu me va nje kom plek sno sti iz ved be hu ma ni tar ne ak ci je in upo ra be hu ma ni tar ne ga pra-
va.

∗∗ Spod bu ja nje za ni ma nja in od go vor no sti za do ga ja nja na lo kal ni, na cio nal ni in med na rod ni 
rav ni.

∗∗ Spod bu ja nje ak tiv ne ga so de lo va nja v hu ma ni tar nih ak tiv no stih lo kal ne skup no sti.

METOdOlOGIJA IN VEŠČINE 

Pred pou če va njem RHP pre be ri te to gra di vo, da se bo ste sez na ni li s pro gra mom. Prvi del va še 
na lo ge je iz bra ti gra di vo in ak tiv no sti, ki jih že li te upo ra bi ti, dru gi del pa pre poz na ti lo kal ne vire, 
ki jih lah ko upo ra bi te. Ra zi sko va nje je kot ve ri ga, ak tiv no sti pa kot po sa mič ne ve ri ge v ok vi ru 
ra zi sko vanj. 

Pri roč nik je za sno van na in te rak tiv nih uč nih me to dah, ki pou dar ja jo skup no ra zi sko va nje uči te-
lja in učen cev. Uče nje RHP v ob li ki de lav nic kre pi šte vil ne aka dem ske in živ ljenj ske veš či ne, kot 
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so ko mu ni ka ci ja, spošt lji vo izra ža nje ne stri nja nja, ra zi sko va nje, tim sko delo, ak tiv no re še va nje 
te žav, kri tično raz miš lja nje in mno ge dru ge. 

TEME

Ra zi sko va nje hu ma ni tar ne ga pra va je se stav lje no iz uvod ne ga ra zi sko va nja, de ve tih uč nih ur in 
do dat ne uč ne ure, pri ka te ri lah ko iz bi ra te med te ma ma pro tio seb ne mine ali otro ci vo ja ki. Za 
ce lo vi to ra zu me va nje učen cev je po mem bno, da ure iz ve de te v na sled njem za po red ju:

∗∗ Uvod no ra zi sko va nje,
∗∗ Člo ve ko vo do sto jans tvo in pri ča do god ka – kaj lah ko pri ča do god ka na re di, da bi zaš či ti la 
člo ve ko vo živ lje nje in do sto jans tvo,

∗∗ Hu ma no de ja nje in druž be ni pri tisk,
∗∗ Di le ma pri če,
∗∗ Te melj na pra vi la med na rod ne ga hu ma ni tar ne ga pra va,
∗∗ Od nos med med na rod nim pra vom in pra vom člo ve ko vih pra vic,
∗∗ Pre poz na va nje kr ši tev in od go vor nost za spo što va nje med na rod ne ga hu ma ni tar ne ga pra-
va,

∗∗ Voj ni zlo či ni in sank cio ni ra nje,
∗∗ Hu ma ni tar na ak ci ja,
∗∗ Pro tio seb ne mine,
∗∗ Otro ci vo ja ki. 

UČNI MATERIAl

Pri roč nik vse bu je pred log po te ka po sa mič ne uč ne ure z vse mi pri pa da jo či mi gra di vi, ki jih uči telj 
po tre bu je za us pe šno iz ved bo pro gra ma. Po sa mič na gra di va so na me nje na le uči te lju v po moč, da 
temo po drob ne je spoz na in tako laž je iz pe lje uč no uro. 

Po mem bno je pou da ri ti, da so pri vsa ki uč ni uri na ve de ne tudi do dat ne ak tiv no sti in da ima uči-
telj po pol no svo bo do, da uč no uro pri la go di svo jim po tre bam ter oko liš či nam, v ka te rih pou ču je. 
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Predstavitev raziskovanja humanitarnega prava učencem

PREdSTAVITEV RAZISKOVANJA 
HUMANITARNEGA PRAVA UČENCEM

Uvod na uč na ura je na me nje na pred sta vi tvi os nov nih poj mov, ki jih bodo učen ci po drob ne je 
spoz na li v na dalj njih uč nih urah. Na men te ure je tudi ra zu me ti raz li ko in po ve za vo med med na-
rod nim hu ma ni tar nim pra vom (MHP) in ra zi sko va njem hu ma ni tar ne ga pra va (RHP). 

Učen ci ak tiv no soob li ku je jo pra vi la komuni ka ci je, ki bodo ve lja la pri obrav na vi RHP; sez na ni jo 
pa se še s kon cep tom »ni lah kih od go vo rov«. 

CIlJI

Učenci:
∗∗ se sez na ni jo s poj mo ma med na rod no hu ma ni tar no pra vo (MHP) in ra zi sko va nje hu ma ni-
tar ne ga pra va (RHP) ter ra zu me jo njun po men,

∗∗ ra zu me jo, da na ne ka te ra vpra ša nja v zve zi z MHP ni pre pro stih od go vo rov,
∗∗ soob li ku je jo pra vi la so de lo va nja pri uč nih urah RHP.

dEJAVNOST V RAZREdU VSEbINA

U
V
O
d

Učiteljizbereenoiz
mednaslednjihmetod
dela:vodenipogovor,
delosslikovnimgra
divom(Priloga1)
ali
virpolastniizbiri.
1

J
E
d
R
O

Učencisevvodenem
pogovoruinpoučite
ljevirazlagiseznanijo
spojmomaMHPin
RHP.
2

Učiteljučencem
predstavicitatemladih
(Priloga2).
3

Besedavojnaseobičajnonanašanaoboroženspopad
mednajmanjdvemadržavama.Besednazvezaobo
roženispopadjeboljsplošnainvključujenotranje
oboroženespopade,kotjenaprimerdržavljanskavoj
na.Vtemgradivuseobapojma–vojnainoboroženi
spopad–pojavljatamedsebojnozamenljivo.

MHP,običajnoznanokotvojnopravo,jesistempra
vil,katerihnamenjevčasuoboroženegaspopada
zaščititiosebe,kiniso(več)udeležencivspopadu,ter
omejitiuporabometodinsredstevvojskovanja.

PoznavanjeinspoštovanjeMHPlahkopomagaomejiti
rastnasiljateruničenjeintrpljenje,kistaposlediciobo
roženegaspopada.
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J
E
d
R
O

Učiteljučencempred
stavikoncept»nilah
kihodgovorov«.
4

Učiteljzučenciobli
kujepravilasodelova
njapriučnihurah,da
bodelopotekalovpri
jetneminustvarjalnem
vzdušju.
5

RHPskušadvignitizavestgledenujnostiobstojahu
manitarnihnorm,kajtirazumevanjerazličnihper
spektivspodbujaintereseterobčutekodgovornosti
zalokalneinmednarodnedogodke.

PriRHPbodoučenciverjetnopostavljalivprašanja,na
kateraceloučiteljtežkoodgovori,panezaradipomanj
kanjainformacij,temvečzato,kerpreprostihodgovorov
ni.

S
K
l
E
P

Učiteljvodirazpravo,
vkateriskupajzučen
cipovzametemeljne
vsebineučneure.
6

RHPjeizobraževalniprogram,kijenamenjenmla
dim,proučujepatemeljnapravilainnačelaMHP.

Skupajoblikovanapravilazasodelovanjeseupoštevajo
privsehučnihurah.

Nanekateravprašanja,kiseporajajomedRHP,nisamo
enegapravilnegaodgovoraoziromanipreprostihodgo
vorov.EdenizmedciljevRHPjepojasnitituditakšna
vprašanja.

1 Uči telj učen cem po ka že fo to gra fi jo, ki pri ka zu je voj ne gro zo te, ali jih po va bi, naj po ve do, na kaj 
naj prej po mi sli jo ob be se di voj na (na kaj jih ta be se da spom ni). Uči telj aso cia ci je spro ti za pi su je 
na tab lo. 

Če se odloči te za upo ra bo sli kov ne ga gra di va, naj učen ci z eno be se do po ve do, na kaj naj prej po-
mi sli jo ob po gle du na fo to gra fi jo.

2 Uči telj na pod la gi aso cia cij, ki so jih na ved li učen ci, na da lju je po go vor.

Pred la ga na vpra ša nja: 
∗∗ Kaj je voj na? Kaj je obo ro žen spo pad?
∗∗ Ka te re voj ne poz na te?
∗∗ Ali je v obo ro že nem spo pa du ozi ro ma voj ni do vo lje no vse? Ute me lji te od go vor?
∗∗ Za kaj so pra vi la sploh po treb na? (Mož ni odg.: pra vi la vna ša jo red, dis ci pli no, za go tav lja jo 
ena kost.)
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Nato uči telj učen cem raz lo ži, da poz na mo si stem pra vil, ka te rih cilj je zaš či ta živ lje nja in člo veš-
ke ga do sto jans tva v obo ro že nih spo pa dih. Ta pra vi la so se stav ni del MHP. Uči telj učen cem pove, 
da bodo v ok vi ru na sled njih učnih ur ra zi sko va li raz lič ne teme, ki se na ve zu je jo na člo ve ko ljub na 
de ja nja in si tako ši ri li svo je zna nje ter raz vi ja li živ ljenj ske veš či ne.

3 Uči telj pred sta vi učen cem po sa mez ne ci ta te mla dih lju di po sve tu o tem, za kaj se uči ti o MHP. 
Pred la ga ni pri stop: Vsak ci tat za pišite na svoj li stič in li sti če raz de lite ne ka te rim učen cem, ki naj 
nato na glas pre be re jo ci tat in ga pri le pi jo na pla kat Gla so vi mla dih lju di, za kaj ra zi sko va ti MHP.

4 Z učen ci do lo čite pro stor v učil ni ci, ka mor bo ste za pi so va li vpra ša nja, na ka te ra v ti stem tre nut-
ku ne bo ste naš li od go vo ra (npr.: Za kaj pre pro sto ne pre po ve mo vojn? ali Kdo bo pri si lil lju di, da 
spo štu je jo taka pra vi la?). Od go vo ri na ne ka te ra vpra ša nja so lah ko za ple te ni. Po vej te učen cem, da 
se bo ste tem vpra ša njem pos ve ti li v na sled njih uč nih urah.

Sez nam vpra šanj naj bo na vid nem me stu. Po po tre bi ga v uč nih urah do pol njuj te. K po sa mez nim 
vpra ša njem na tem sez na mu se lah ko po po tre bi vra čate v na sled njih uč nih urah. 

5 Da bi učen ci svo bod no in sproš če no de li li svo ja mne nja, pre pri ča nja in iz kuš nje s svo ji mi so šol-
ci ter da bi ra zi sko va nje hu ma ni tar ne ga pra va re snič no do se glo svoj na men, se z učen ci do go vo-
ri te in sku paj z nji mi ob li kuj te pra vi la, ki bodo pri po mo gla k pri jet nej še mu in us tvar jal nej še mu 
vzduš ju v raz redu. Pra vi la je smi sel no za pi sa ti na pla kat in jih obe si ti na vid no me sto v raz re du. 
Pri tem je po mem bno pou da ri ti, da ni ko mur ni tre ba go vo ri ti, če mu je ne pri jet no ob vpra ša njih, 
o ka te rih raz prav lja te, iz po sta vi te pa pred vsem dve pra vi li:

∗∗ po zor no po slu šaj dru ge in po ča kaj, do kler ne kon ča jo;
∗∗ lahko se ne stri njaš s po gle di dru gih, ven dar bodi spošt ljiv do dru gih učen cev in nji ho ve ga 
mne nja.

6 Uči telj z učen ci po no vi, kaj je na men ra zi sko va nja MHP, s kak šnim na me nom je pri pra vil kon-
cept »ni lah kih od go vorov« in po no vi pra vi la, ki jih je ob li ko val sku paj z učen ci.

UVOdNA URA 
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Pri lo ga 2

ZAKAJ SE UČITI O MEdNAROdNEM HUMANITARNEM PRAVU? 
GlASOVI MlAdIH lJUdI

Ma ro ko 

»Naučilasemsevidetičloveškostranvvsakomer,tudivsvojemsovražniku.«

Či le

»/…/dapostanemoobčutljivinavojno.«
»/…/dabiboljevedeli,kajsedogajavdrugihdeželah.«
»/…/kerbimoralvsakčlovekvedeti,kakšnesonjegovepravice.«
»/…/kerzadevavsenas.«

dži bu ti

»/…/kerjemladostčas,kosenamodprejoočiinpostanemodovzetnizanačelamednarodnega
humanitarnegaprava.«
»/…/zaprihodnost.«

Egipt

»/…/zato,dabonaslednjageneracijavedelazanj.«
»/…/kerjevinteresudržave,daseotemučimo.«
»/…/kerbonjegovopoznavanjepripraviločloveškobitje,dabosočutnoinusmiljeno.«
»/…/zato,dasebotazakonlahkoizpolnjeval,čepridedovojne.«
»/…/zato,dabomopoznalisvojepraviceinodgovornosti.«

Izrael

»/…/sostvari,zakaterejepomembno,dajihpoznaškotposameznik.«
»/…/dabostevedeli,daveljazakon,kiprepovedujemučenjevojnihujetnikov.«
»/…/dabinam,najstnikom,lahkopomagalprinašihmalihvojnahvživljenju.«
»/…/zato,dabonatemsvetuostalonekajzaupanja.«

Ma le zi ja

»/…/kerbomopoznejeodrasliinpodpiralizakon.«
»/…/kersmobodočivodjevvojni;česezakonanebomonaučilivmladosti,seganebomomogli
nitivčasuvojne.«

Nor veš ka

»/…/kersmogeneracija,kibonaletelanaenaketežavekotprejšnjageneracija.«

Pa le stin ska na cio nal na ob last

»/…/keradolescentioblikujejosvojeosebnosti,mnenja,sposobnostiinvedenje.«
»/…/kervčlovekuspodbujaduhmiruinzmanjšujeduhavojne–ačeučiteljisamitegazakona
neuporabljajovpraksi,ganebismeliučiti.«
»/…/kervsvojistarostipostavljamovelikovprašanjinželimovedeti,kajjepravinkajne.«
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»/…/adolescentibodoodrasliinvodilidržavo;učenjevmladihletihjekotklesanjevkamen,to
boostalo.«

Se ne gal

»/…/kerjepomembnovedeti,davojakinimajopravicepočetivsega.«
»/…/kersmojutrišnjiodrasli.«
»/…/kerbomopoznejelahkoonjemučilisvojeotroke.«

Taj ska

»/…/dasezaščitimo.«
»/…/davemo,kakšnepraviceimajocivilistimedvojno.«

Zdru že ne dr ža ve Ame ri ke

»/…/zato,kerbimoralivedeti,kajstoriti,čebisekdajkoliznašlivtakisituaciji.«
»/…/davemo,kajsedogaja,indalahkotemunasprotujemo.«
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1. UČNA URA

ČlOVEKOVO dOSTOJANSTVO  
IN PRIČA dOGOdKA

Uč na ura se us mer ja pred vsem na zgod be o običaj nih lju deh, ki so v ča su voj ne ali na si lja ukre-
pa li, da bi zaš či ti li živ lje nje in do sto jans tvo ti stih lju di, ki jih v obi čaj nih oko liš či nah ne bi šči ti li. 
Po ma ga li so, če prav so tve ga li živ lje nje ozi ro ma kljub oseb ni iz gu bi.

CIlJI

Učen ci:
∗∗ opre de li jo poj ma člo ve ko vo do sto jans tvo in pri ča do god ka, 
∗∗ se za ve da jo vpli va, ki ga ima pri ča do god ka na de ja nja dru gih lju di. 

dEJAVNOST V RAZREdU VSEbINA

U
V
O
d

Učiteljvodirazpravo,vka
teriučenciobfotografijah
(Priloga1)ugotavljajo,kaj
ječlovekovodostojanstvo.
1

Učiteljemsepriporoča,dalahkoobpredloženihfo
tografijahuporabijotudifotografijoizvsakdanjega
življenja–brezdomecipd.

Učenci,razporejeniv
manjšeskupine,opredelijo
pojemčlovekovodostojans
tvo.
2

Človekovodostojanstvo(znepravnegavidika)
jevrednostaličastvsehljudi,negledenana
rodnost,raso,verskoalipolitičnoprepričanje,
družbenirazredindrugeskupinskealioseb
nostnelastnosti.

J
E
d
R
O

Učencidelajozbesedilom
(Priloga2).
3 
Učiteljvodirazpravoopre
branembesedilu,vkateri
učenciopredelijopojempri
čadogodka.
4

Pričadogodkajeoseba,navzočapridogodku,
kiogrožaživljenjealidostojanstvodrugih.Priča
dogodkaselahkoodloči,daposredujealine.

S
K
l
E
P

Učiteljvodirazpravo,vka
teriskupajzučencipovza
metemeljnevsebineučne
ure(Priloga3).
5

Pričedogodkasoposamezniki,kivčasunasilja
lahkodelujejozazaščitoživljenjainčlovekovega
dostojanstvaljudi,kijihnavadnonepoznajo.Priče
dogodkapogostoukrepajo,kljubmožnemuoseb
nemutveganjualiosebniizgubi.

Družbapoznavelikoposameznikov,kisosepo
vsemsvetuuprlinehumanimdejanjem,dabizašči
tiliranljiveljudi.



16
Človekovo dostojanstvo in priča dogodka

1. UČNA URA

1 Z učen ci se naj prej po go vo ri te o pri me rih iz vsak da nje ga živ lje nja, v ka te rih je bilo ogro že no 
člo ve ko vo do sto jans tvo (npr.: ob na ša nje opi te ose be, us tra ho va nje ali za sme ho va nje so šol ca, za
sme ho va nje sta rej še ose be idr.). Nato z učen ci poiščite pri me re ogro ža nja člo ve ko ve ga do sto jans-
tva v ča su obo ro že ne ga spo pa da ali se o tem po go vo ri te ob fo to gra fi jah.

Pred la ga na vpra ša nja: 
∗∗ Kako se po ču ti ose ba, ka te re člo ve ko vo do sto jans tvo je ogro že no?
∗∗ Kdo je, v po sa mez nem pri me ru, ogro žal člo ve ko vo dostojans tvo?
∗∗ Kako obo ro že ni spo pad vpli va na člo ve ko vo do sto jans tvo ci vi li stov in obo ro že nih oseb?
∗∗ Za ra di če sa po sa mez nik ali sku pi na po ni žu je, za sme hu je soč lo ve ka? 

2 Učen ci po sku pi nah za pi še jo de fi ni ci jo člo ve ko ve ga do sto jans tva, ki jo nato sku paj ob li ku je te in 
za pi še te na tab lo.

3 Učen ci prouči jo zgod bo. Pred la ga ni pri sto pi:

∗∗ Učen cem na glas pre be ri te zgod bo Sama na klo pi in se us tav ljaj te na oz na če nih me stih. 
Sproti se po go vo ri te o mne nju in pred lo gih učen cev gle de tega, kaj bi mo ra li ude le žen ci 
zgod be sto ri ti v na da lje va nju.

∗∗ Učen ci zgod bo Sama na klo pi naj prej pre be re jo, nato jo pri ka že jo z igro vlog.
∗∗ Učen ci po sku pi nah pre be re jo raz lič ne zgodbe in jih pred sta vi jo učen cem iz dru ge sku pi ne.

4 Z učen ci se po go vo ri te o pre bra ni zgod bi, sku paj ob li kuj te de fi ni ci jo pri ča do god ka in jo nato 
za pi ši te na tab lo. 

Pred la ga na vpra ša nja:
∗∗ Kako je bilo ogro že no živ lje nje ali člo ve ko vo do sto jans tvo v da nem pri me ru?
∗∗ Kdo so bile pri če do god ku in kako so rav na le?
∗∗ Kak šna so bila tve ga nja in po sle di ce za pri če dogod kov?
∗∗ Kako je ukre pa nje pri če do god ka vpli va lo na raz voj do god ka (ta koj ozi ro ma poz ne je)? 

5 Na ključ no iz bra ni učen ci pre be re jo ci ta te, ki jih nato po ve že jo s pre bra ni mi zgod ba mi in do-
god ki iz vsak da nje ga živ lje nja.

dOdATNE dEJAVNOSTI
a) do dat ne ak tiv no sti/vpra ša nja:

∗∗ Poiš či te raz lič ne zgod be iz zgo do vi ne, le gend in li te ra tu re, da bi naš li pri me re prič do god-
kov, ki so ukre pa le, da bi zaš či ti le ne ko ga, ki jim ga si cer ni bilo tre ba zaš či ti ti. Učen ci lah ko 
nato na ri še jo strip, na re di jo pla ka te ipd. 

∗∗ Zbe ri te pre go vo re in reke s hu ma ni tar no vse bi no ter jih in ter pre ti raj te.

b) do dat no tek stov no gra di vo:
∗∗ Po bit ki,
∗∗ Iz po stav lja nje pri če do god ka,
∗∗ Ko rak za ko ra kom,
∗∗ Vaš ča ni omi li jo trp lje nje v ta bo riš čih.
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Pri lo ga 1
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Pri lo ga 2

SAMA NA KlOPI

V ne ka te rih, zla sti južnih državah ZDA so do leta 1954 ve lja li za ko ni, ki so črn skim otrokom in 
mla di ni pre po ve do va li šola nje sku paj z bel ci – v ve lja vi je bilo ra sno ločeva nje otrok. Šole za tem-
no pol te so pre je ma le manj de nar ne pod po re, po go sto jim je zmanj ko va lo de nar ja za po pra vi la in 
os nov ne po trebščine. Leta 1954 je vr hov no so dišče ZDA ta za kon od pra vi lo. 

Ar kan sas je država na jugu ZDA. Litt le Rock je naj večje in glav no me sto. Ob kon cu 50. let prejšnje-
ga sto let ja je bilo 22 od stot kov pre bi val cev tem no pol tih. Gu ver ner Ar kan sa sa se je od ločil nas pro-
to va ti od ločitvi Vrhov ne ga so dišča, da se od pra vi ra sno ločeva nje otrok in se šole bel cev od pre 
tudi temno pol tim otro kom. Iz ja vil je: »Kri bo te kla po uli cah, če bodo črn ski otro ci po skušali 
vsto pi ti v osred njo gim na zi jo!«

Šol ski od bor v me stu Litt le Rock je načrto val dru gače: leta 1957 je osrednja gim na zi ja, na me nje-
na samo bel cem, spre je la de vet tem no pol tih učen cev. Eli sa beth Eck ford je bila ena iz med njih. 
Člani šol ske ga od bo ra so pro si li starše teh učen cev, naj svo jih otrok ne sprem lja jo v šolo; bali so 
se na mreč, da bi s tem iz zva li jezo množice bel cev. Zato so ure di li vse po treb no, da bi vseh de vet 
učen cev sprem ljal od vet nik. Eli sa beth za ta do go vor ni ve de la in se je v šolo od pra vi la sama. Ko je 
sto pi la z av to bu sa, je za gle da la množico jez nih bel cev in na sto ti ne vo ja kov, ki jih je po slal guver-
ner, da bi tem no pol tim učen cem pre prečili vstop v šolo. Eli sa beth pa tega ni ve de la in je menila, 
da bo var na, če bo prišla do šole, kjer so bili vo ja ki. 

Množica mi je začela sle di ti in me zmer ja ti. Naen krat so se mi začela šibi ti ko le na in spraševa la sem 
se, ali mi bo sploh us pe lo. To je bila naj daljša uli ca, ki sem jo ka dar koli pre ho di la. Ven dar pa me ni 
bilo pre več strah, ker sem bila pre pričana, da me bodo vo ja ki zaščiti li. Ko sem prišla do šole, sem sto
pi la pred vo ja ka, ta pa je le gle dal na rav nost pred se in se ni umak nil, da bi me spu stil mimo. Ni sem 
ve de la, kaj naj sto rim. Rav no ta krat je neki dru gi vo jak spu stil mimo ne kaj be lih učen cev. Ko sem se 
skušala pre ri ni ti mimo nje ga, je dvig nil svoj ba jo net.

Nek do je začel vpi ti: »Obe si te jo! Obe si te jo!« Skušala sem naj ti pri ja zen obraz. V oči sem po gle da la 
sta rejšo gos po, a me je plju ni la. Ozr la sem se vzdolž uli ce in za gle da la klop; stekla sem do klo pi in 
sed la na njo. 

Ne ka te ri iz množice so sle di li Eli sa beth do klo pi in vpi li: »Zvle ci te jo do dre ve sa!« kot bi jo žele li 
obe siti. Med tem ko je Eli sa beth ne kaj tre nut kov, ki so se ji zde li cela večnost, se de la na klo pi, se je 
sko zi množico pre bi la bela žen ska po ime nu Gra ce Lorch in spre go vo ri la z Eli sa beth. Ta je počasi 
dvig ni la pogled in se za zr la v tuj ko. Nato je vsta la. Žen ska je sto pi la te sno k njej in jo spre mi la do 
av to bu sne po sta je. Eli sa beth je sto pi la na av to bus in tako sta ušli množici.

Pri re je no po Juan Wil liams, Po gled na na gra do: Ame riš ka leta dr žav ljan skih pra vic 1954–1965,  
Pen guin Books, New York, 1987.
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Pri lo ga 3

CITATI

Pričeimajolahkomočanvpliv.Lahkodoločijopomendogodkovindrugespodbudijoksočutju
alikravnodušnosti.

Psihološkeraziskavekažejo,dalahkožeodklonleenegaposameznikaodvečinskegaobnašanja
skupinemočnozmanjšasoglasnostinsprejemljivostdrugih.Vnujnihprimerihseverjetnostpo
močiprecejpoveča,kadarenapričareče,dajepoložajresen,alinaročidrugim,najukrepajo.

Celonaobnašanjevladlahkomočnovplivajoočividci,posamezniki,skupinealidrugevlade.

Er vin Staub, Ko re ni ne zla

Našaravnodušnostdozlanasdelasoodgovornezazločine.

Egil Aar vik, do bit nik No be lo ve na gra de za mir leta 1986
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dodatna gradiva

PO bITKI

Dne 24. ju ni ja 1859 sta se av strij ska in fran co ska ar ma da spo pad li pri Sol fe ri nu, me stu v se ver-
ni Ita li ji. Po šest naj stih urah boja je 36 ti soč mož ob le ža lo mr tvih ali ra nje nih. Če prav se je moč 
orož ja do ta krat že zelo po ve ča la, se zmož nost, da bi po skr be li za ra njen ce, ni spre me ni la.

Zve čer po bit ki je He nry Du nant, mlaj ši švi car ski dr žav ljan, pri šel v Sol fe ri no z na lo go, ki ni bila 
po ve za na z bit ko. Du nan to vo pod jet je je pro pa da lo in me nil je, da bi mu fran co ski ce sar lah ko 
po ma gal. Ker j e ve del, da bi voj na lah ko ce sar ja pri pe lja la na to ob moč je, je upal, da bi se lah ko 
sre čal z njim. Sre čal pa se je s po sle di ca mi bit ke. Ne kaj nje go vih spo mi nov:

Ti ši no in mir no či so pa ra li sto ki in je ča nje, pri du še ni vzdi hi trp lje nja in obu pa. Srce pa ra jo či gla so vi 
in kli ci na po moč. Ko je vzšlo son ce, so te le sa vo ja kov in konj pre kri va la bo jiš če. Ubo gi ra njen ci so 
bili svin če no ble di in iz čr pa ni. Ne ka te ri s ši ro ko od pr ti mi ra na mi so že ka za li zna ke okuž be in so kar 
no re li od bo le čin. Pro si li so, naj jih odre ši mo muk. Po manj ka nje vode je bilo vse bolj pe re če; jar ki so 
bili iz su še ni in vo ja ki so lah ko naš li le one sna že no in smr dlji vo vodo.

Ko je Du nant ta val med ra nje ni mi vo ja ki, ki so ga pro si li za vodo, je spoz nal, kako malo po zor no-
sti so jim na me nja li dru gi ljud je. Zbral je sku pi no oko liš kih že na in jih or ga ni zi ral v sku pi ne, da 
so ra njen cem pri ne sle vodo in hra no. Pri pra vil jih je, da so umi le kr va ve ča in z mr če som po kri ta 
te le sa, tako da so lah ko ob ve za li rane, v cerk vi je or ga ni zi ral pre pro sto polj sko bol ni šni co, zbral je 
plat no za ob ve ze in pri ne sel hra no ter zdra vi la iz oko liš kih kra jev. Deč kom je na ročil, naj v ve drih 
pri na ša jo vodo, pri va bil je tu ri ste, no vi nar ja, gro fa in iz de lo val ca čo ko la de in kma lu so ti ljud je 
pre ve zo va li rane, no si li vodo, pi sa li pi sma dru ži nam umi ra jo čih. Kot je opa zil Du nant, so vsi po-
moč niki po za bi li na na rod nost vo ja kov, ki so jim po ma ga li; vsi so bili zdaj brat je – tut ti fra tel li. 

Du nant je pri šel do 20-let ne ga po roč ni ka, ki je imel kro glo v levi stra ni te le sa in je ve del, da bo 
kma lu umrl za ra di svo jih poš kodb. Mla de ni ču je dal malo vode, ta se mu je zah va lil in mu s sol za-
mi v očeh re kel: »Oh, gos pod, ali bi lah ko pi sa li mo je mu oče tu, naj po to la ži mojo mamo.« Du nant 
je pi sal nje go vim star šem. To je bila edi na vest, ki sta jo pre je la od sina.

Du nan to vo pod jet je je poz ne je pro pad lo. Do god ki ti ste ga dne so mu pre pre či li, da bi se sre čal s 
ce sar jem. Na pi sal pa je knji ži co Spo min na Sol fe ri no, v ka te ri je opi sal vse, kar je vi del ti ste ga dne, 
ter do dal pre prost pred log:

Ali ne bi bilo mo go če že v ča su miru ob li ko va ti dru štev za po moč in pod po ro, ki bi po ma ga la ra njen
cem med voj no in bi v njih so de lo va li pre da ni in do bro us po sob lje ni pro sto volj ci?

Knji ga je pris pe va la k us ta no vi tvi Od bo ra za pomoč ra nje nim med voj no, ki se je raz vil in po stal 
med na rod ni od bor Rde če ga kri ža. Nje go va vi zi ja je pri pe lja la tudi do raz vo ja dru štev Rdeče ga 
kri ža in Rde če ga pol me se ca po vsod po sve tu.
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IZPOSTAVlJANJE PRIČE dOGOdKA

Apri la 1993 se je juž noa friš ki boj pro ti apart hei du bli žal zma go vi te mu kon cu, in to brez pre li-
va nja krvi, ki so se ga bali in pri ča ko va li. Nel so na Man de lo, pred sed ni ka Afriš ke ga na rod ne ga 
kon gre sa (ANK), v sve tu priz na ne ga kot du hov ne ga vo di te lja tega boja, so po 27 le tih iz pu sti li iz 
za po ra in s pred sed ni kom F. W. de Kler kom se je po ga jal o pre ho du na vla da vi no ve či ne.

Dne 10. apri la je bil umor jen Chris Hani, spo što va ni vo di telj ANK. Us tre li li so ga iz bli ži ne pred 
nje go vim do mom v Boks bur gu, v Jo han nes bur gu. Sto ril ci so priz na li, da so Ha ni ja iz bra li zato, 
ker bi nje gova smrt naj bolj ver jet no po ti sni la de že lo v kaos in tako omo go či la de sni čar jem, da 
prev za me jo ob last.

Pred stav lja mo od lo mek o Man de lo vem od zi vu na ta do go dek iz nje go ve av to bio gra fi je:

Chri so va smrt je bila uda rec za gi ba nje in zame oseb no. Bil je ve lik ju nak med mla di mi v Juž no 
a friš ki re pub li ki, člo vek, ki je go vo ril nji hov je zik in ki so ga po slu ša li. Če bi kdor koli lah ko pre pri čal 
ne po slu šno mla di no, da sprej me re zul tat po ga janj, je bil to Chris.

Dr ža va je bila ran lji va. Skr be lo nas je, da bi smrt Chrisa Ha ni ja lah ko spro ži la ra sno voj no, če bi 
mla di skle ni li, da bi mo ral nji hov ju nak po sta ti mu če nec, za ka te re ga bi dali svo ja živ lje nja ... Umor 
je bil de ja nje no re ga obu pa, po skus, da bi us ta vi li po ga janja.

Ven dar je is te ga dne neka žen ska kli ca la na po li ci jo in spo ro či la re gi str sko šte vil ko mo ril če ve ga 
av to mo bi la. Iz ka za lo se je, da je bila bel ka. Man de lo so pro si li, naj ima ti sti ve čer go vor za dr žav-
lja ne po ra diu. V svo ji av to bio gra fi ji je za pi sal, kar je re kel:

Re kel sem, da pro ce sa miru in po ga janj ne sme mo zau sta vi ti. Z vso svo jo av to ri te to sem re kel: Po zi
vam vse na še lju di, naj os ta ne jo mir ni in po ča sti jo spo min na Chri sa Ha ni ja tako, da os ta ne jo dis ci
pli ni ra na sila in moč miru ... No coj se iz naj glob lje ga dela svo je ga bit ja obra čam na vsa ke ga Juž no 
a fri ča na, čr ne ga in be le ga. Be lec, poln pred sod kov in so vraš tva, je pri šel v na šo de že lo in za gre šil 
tako uma za no de ja nje, da se naš ce lot ni na rod zdaj opoteka na robu ka ta stro fe. Bel ka /.../ pa je tve
ga la svo je živ lje nje zato, da zdaj vemo, kdo je bil sto ri lec, in lah ko so di mo temu mo ril cu.

Umor ni pri ne sel kao sa in ra sne voj ne. Mi rov ni pro ces in po ga ja nja so se na da lje va li.

 Pri re je no po: Nel son Man de la, Dol ga pot do svo bo de: Av to bio gra fi ja Nel so na Man de le, 
Back Bay Books, Litt le, Brown and Com pany, Bo ston, 1994.

KORAK ZA KORAKOM

Ko je na ci stič na Nem či ja med dru go sve tov no voj no za sed la Polj sko, so oku pa cij ske sile vsi li le 
svo jo po li ti ko za suž nje nja in po bi ja nja Ži dov. Lju dem, ki so na Polj skem po ma ga li in skri va li Ži-
de, je gro zi la smrt. Ne ka te re so obe si li na jav nih tr gih kot sva ri lo dru gim. Kljub vse mu so se ne-
ka te ri od lo či li, da bodo po ma ga li re ši ti Ži de. Ste fa, ka to liš ka to var niš ka de lav ka, je sto ri la iz jem no 
de ja nje, da bi re ši la tuj ko.

Leta 1942 je La min ski, po li cist, ki je de lo val v polj skem od por niš kem gi ba nju, pro sil Ste fi ne ga 
mo ža Jerzy ja, da bi za ne kaj dni skril ži dov sko de kle Ire no. Par je za njo pri pra vil skri va liš če v svo-
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jem eno sob nem sta no va nju. »Ne kaj dni« se je raz teg ni lo na te den, nato je te den po stal me sec. Po 
ne kaj me se cih je Jerzy zah te val, naj Ire na odi de, a Ste fa je vztra ja la, naj os ta ne skri ta pri nji ju. V 
jezi je Jerzy za pu stil sta no va nje in pri se gel, da bo po ve dal na ci stom, da Ste fa skri va Ire no.

Kaj je sto ri la Ste fa?

Po kli ca la sem La min ske ga in šel se je po go vo rit z mo jim mo žem. Jerzy ju je re kel: »Tu je moja pi što
la; če boš iz dal Ste fo in Ire no, ne boš ži vel dlje kot pet mi nut. Prva kro gla bo kon ča la v tvo ji gla vi.« 
Po tem se moj mož ni več vr nil. Tako se je kon čal moj za kon, a po licist La min ski nama je še na prej 
po ma gal.

Ali se je Ste fa za ve da la, v kak šni ne var no sti je sama?

Se ve da sem ve de la. Vsi smo ve de li, kaj se lah ko zgo di ne ko mu, ki skri va Ži de. Ire na mi je re kla: »Prav 
go to vo sem ti v bre me, odš la bom.« A sem ji od go vo ri la: »Do zdaj si bila tu kaj in us pe lo nama je, 
zato nama bo mor da us pe lo do kon ca. Kako se lah ko pre daš?« Ve de la sem, da je ne mo rem pu sti ti.

Leta 1944 so se pre bi val ci Var ša ve upr li na ci stič ni oku pa ci ji, a jim ni us pe lo. Za po vra či lo so na-
ci sti eva kui ra li vse ci vi li ste, ra zen ma ter z majh ni mi otro ki. Za Ire no, ki bi jo pre poz na li kot Ži di-
njo, če prav je ved no no si la pre ve zo čez obraz, je iz se li tev po me ni la go to vo smrt. Ko je spoz na la, 
v kak šni ne var no sti sta, je Ste fa spre je la tež ko od lo či tev. V joku je po ve da la ko nec svo je zgodbe.

Ko so nas priš li iz se lit, sem re kla Ire ni, naj vza me mo je ga otro ka. Re kla sem ji: »Sku ša la bom os ta ti 
s tabo. Če se iz gu bim, po skr bi zanj, kot da je tvoj.« Ko jo je nemš ki ofi cir vi del z otro kom, ji je re kel, 
naj se vrne v sta no va nje. Ne ka ko so tudi meni do vo li li, da sem šla z njo.

Kako je Ste fa lah ko tve ga la, da bi iz gu bi la otro ka?

Ve de la sem, da bi Ire na do bro po skr be la zanj. Po leg tega nih če ni ve del, kaj bi se lah ko zgo di lo z 
mano. Tudi jaz bi lah ko umr la.

Eva kua ci ja – vze ti lju dem dom in jih pos la ti v ta bo riš ča.

Od por niš ko gi ba nje – ljud je, ki so skri vaj de lo va li pro ti na ci stič nim gos po dar jem in jih sku ša li 
pre po di ti iz dr ža ve.

Pri re je no po Nec ha ma Tec, Ko je svet lo ba pre dr la temo, Ox ford Uni ver sity, New York, 1986.

VAŠČANI OMIlIJO TRPlJENJE V TAbORIŠČIH

Bat ko vi ć, Bosna in Her ce go vi na, 24. ja nuar 1993

Vse po let je lani so se av to bu si in to vor nja ki, pol ni mu sli man skih in hr vaš kih ujet ni kov, va li li po 
oz kem ko lo vo zu mimo kme ti je Ili je Gaji ća. Voj ska se ni ko li ni pos ve to va la z vaš ča ni, pre den je 
po sta vi la ta bo riš če v ba ra kah dr žav ne ga skla diš ča žit. Gaji ć se je bal, da se naj huj ša zgo do vi na 
Bal ka na spet po nav lja.

»Kon cen tra cij ska ta bo riš ča ni ko li ni ko mur ne pri ne se jo ni če sar,« je de jal 62-let ni Srb, ki je vod-
ja zbo ra vaš ča nov v svo ji vasi s šti ri ti soč pre bi val ci. »Sla bo sem se po ču til, ko sem opa zo val vse 
sku paj.«
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Ko so po ča si pri ha ja la po ro či la o pre te pa njih in po bo jih, se je sku paj z dru gi mi vo di te lji v vasi 
od lo čil za pro test. Nje go va zgod ba je ena od neiz po ve da nih zgodb te ne po pust lji vo kru te voj ne – 
zgod ba o Sr bih, ki so sami tve ga li, da bi iz bolj ša li po go je za so dr žav lja ne.

»Že le li smo po ka za ti ge sto do bre vo lje. Ho te li smo, da z nji mi rav na jo tako, kot bi mi že le li, da 
dru ga stran rav na z na ši mi ujet ni ki,« je re kel.

V zgod njem septem bru je Gaji ć vo dil de le ga ci jo na bliž nji vo jaš ki štab v Bje li ni in zah te val, naj 
za me nja jo ti ste stra žar je, ki so pre te pa li ujet ni ke. »Niso bili iz na ših kra jev. Ime li so žr tve v svo jih 
dru ži nah in so se zato ho te li maš če va ti nad ujet ni ki,« je re kel Gaji ć. »Zato smo ob la sti pro si li, naj 
jih za me nja z do ma či mi.«

Vo jaš ko po veljs tvo naj prej ni ho te lo po ve da ti niti tega, kdo je od go vo ren za ta bo riš če, se spo mi-
nja. Ton po go vo rov se je zao stril. Nek do iz de le ga ci je je re kel vo jaš ke mu po velj ni ku: »No če mo 
Jasenov ca,« kot spo min na kon cen tra cij sko ta bo riš če, ki so ga hr vaš ki fa ši sti us ta no vi li med dru-
go sve tov no voj no in v ka te rem je umr lo na ti so če Sr bov, Ži dov in Romov.

»Vsak do ber člo vek bi to re kel,« pra vi Gaji ć. »Ni smo ho te li, da bi vas kri vi li za kar koli, kar se je 
do ga ja lo. Ho te li smo re ši ti do ber glas vasi.« 

V nav zoč no sti stra žar jev so ujet ni ki še ved no ne ra di spre go vo ri li o kru to stih iz prejš nje ga ob dob-
ja. Ven dar so po tr di li tr di tve iz puš če nih ujet ni kov o pre te pa njih z le se ni mi pa li ca mi, neu stav ljivi 
dri ski za ra di ne mo go čih sa ni tar nih po go jev in iz po pol nje nih uka nah, ki so jih raz vi li, da bi pre-
pri ča li obi sku jo če de le ga ci je, da v ta bo riš ču ni ni ko gar pod 18 ali nad 60 leti.

Po pri če va nju ujet ni kov je do sep tem bra umr lo vsaj 20 lju di, in to za ra di pre te pa nja ali sla be ga 
rav na nja, ven dar so se po go ji znat no iz bolj ša li po po sre do va nju vaš ča nov.

Po go ji so os ta li sla bi, ven dar gre zdaj več sto ujet ni kov na delo šest dni v ted nu v bližnjo to var no, 
kjer do bi jo bolj šo ma li co, če prav de la jo brez pla či la. Ujet ni ki poh va li jo paz ni ke in ti so poh va le 
ve se li. »Ču ti mo, da nam ni tre ba pre te pa ti ujet ni kov,« je re kel Dra go li ć, eden od no vih lo kal nih 
paz ni kov. »Po go var ja mo se z nji mi.« Zdaj ima jo v vsa ki ba ra ki celo te le vi zor in za novo leto so 
stra žar ji pri ne sli ujet ni kom ste kle ni ce sli vov ke.

»Menim, da Srbi ni smo tako sla bi, kot bi vsi radi pri ka za li, da smo,« je re kel Gaji ć. »Naj ver jet ne je 
so za to do ka zi tudi drug je, ne samo v Bat ko vi ću.«

Vir: Roy Gut man, Pri ča ge no ci da, Mac mil lan, Lon don, 1993.
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Ozadja zgodb

SAMA NA KlOPI

Ar kan sas je dr ža va na jugu Zdru že nih dr žav Ame ri ke. Litt le Rock je nje no glav no in hkra ti naj-
več je me sto. Ob kon cu 50. let prejš nje ga sto let ja je bilo 77 od stot kov pre bi val cev bel cev in 22 od-
stot kov tem no pol tih ozi ro ma afriš ko-ame riš ke ga rodu.

Pred le tom 1954 je bilo v juž nih dr ža vah ZDA v ve či ni šol v ve lja vi ra sno lo če va nje otrok. Afriš-
ko-ame riš ki otro ci niso sme li ho di ti v iste šo le kot bel ci. Na splo šno so šo le za tem no pol te otro ke 
pre je ma le manj fi nanč ne pod po re kot šo le za bele otro ke. Po go sto jim je zmanj ko va lo de nar ja za 
po pra vi la in os nov ne po trebš či ne. Leta 1954 je Vr hov no so diš če Zdru že nih dr žav raz so di lo, da 
je ra sno lo če va nje šol ne za ko ni to. So diš če je raz so di lo, da se mo ra jo »šo le samo za bel ce« od pre ti 
tudi za učen ce afriš ko-ame riš ke ga rodu »z vso preu dar no hi trost jo«.

Do god ki, ki so pri pe lja li do zgod be: Da bi spo što va li raz sod bo Vr hov ne ga so diš ča, je svet šo le 
v Litt le Roc ku raz gla sil, da mest na gim na zi ja »samo za bel ce« spre je ma tudi tem no pol te učen ce. 
Na prvi šol ski dan sep tem bra 1957 se je de vet afriš ko-ame riš kih učen cev na me ra va lo vpi sa ti na 
osred njo gim na zi jo v Litt le Roc ku. Na se stan ku dan pred za čet kom šo le je šol ski nad zor nik po-
ve dal star šem afriš ko-ame riš kih učen cev, da jih ne bodo mo gli zaš či ti ti, če bodo sprem lja li svo je 
otro ke v šo lo. Gu ver ner Ar kan sa sa je za ra di ne var no sti na sil nih iz bru hov v Litt le Rock po slal 
na rod no gar do (vo jaš ke sile, ki jih nad zo ru je dr žav na vla da). Na rod na gar da je pre pre či la afriš-
ko-ame riš kim učen cem, da bi vsto pi li v šo lo. Okrog šo le se je zbra la tudi ve li ka mno ži ca bel cev, 
da bi otro kom pre pre či la vstop.

Viri: www.funkandwagnalls.com, Da niel Boor stin in Brooks Kel ley z Ruth Boor stin,  
Zgo do vi na Zdru že nih dr žav, Ginn and Com pany, Le xing ton, MA 1981, www.ingoplease.com,  

Daisy Ba tes, Dol ga sen ca Litt le Roc ka, Da vid Mc Kay, New York 1962.

PO bITKI

Sol fe ri no je majh no me sto v da naš nji se ver ni Ita li ji. Če prav upo rab lja jo ljud je na ita li jan skem 
po lo to ku isti je zik in kul tu ro, Ita li ja vse od pad ca rim ske ga im pe ri ja do leta 1860 ni bila enot-
na dr ža va. Po lo tok je bil raz de ljen na šte vil ne kne že vi ne, ki so bile po go sto pod nad vla do svo jih 
moč nej ših so sed, pred vsem Fran ci je in Av stri je. Če prav sta si te dve dr ža vi sku ša li po dre di ti se-
ver no Ita li jo, ve či na lju di, ki so ži ve li v me stu Sol fe ri nu in v oko liš kih va seh, niso bili niti Fran co zi 
niti Av strij ci.

Fran co ska re vo lu ci ja in ob dob je, v ka te rem je Fran ci ja nad zo ro va la se ver no Ita li jo, je podž ga lo 
gi ba nje za zdru že no ita li jan sko dr ža vo, os vo bo je no tuje nad vla de. To gi ba nje se je kon ča lo s šte-
vil ni mi upo ri v letu 1848. Vsi upo ri so pro pad li in av strij ske sile so oku pi ra le ve či no se ver ne in 
osred nje Ita li je. Edi no ob moč je ita li jan ske ga po lo to ka, ki je ohra ni lo nekaj neod vi sno sti, je bilo 
kra ljes tvo Pie mont, ki je ob se ga lo tudi Sar di ni jo, vla dal pa mu je kralj Vik tor Ema nuel II.

Do god ki, ki so pri pe lja li do na še zgod be: Sre di 19. sto let ja sta Pie mont in Fran ci ja ob li ko va la 
vo jaš ko zve zo. Njun na črt je bil, da bi Av stri ja Pie mon tu na po ve da la voj no, tako da bi Fran ci ja 
lah ko priš la na po moč kra lje vi ni. Ta na črt je bil us pe šen in Av stri ja je leta 1859 na po ve da la voj no. 
V bit ki pri Sol fe ri nu sta se zdru že ni fran co ska in sar din ska voj ska pod vods tvom Na po leo na III. 
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spo pad li z av strij sko ar ma do ce sar ja Fran ca Jo že fa I. Dne 24. ju ni ja 1859 se je prib liž no 300 ti soč 
lač nih vo ja kov, iz mu če nih od dol gih dni pos pe še nih po ho dov, ves dan spo pa da lo v me stu Sol fe-
ri no in nje go vi oko li ci, do kler niso Av strij ci po sku si li z obu pa nim umi kom. Rav ni na, na ka te ri se 
je od vi ja la bit ka, se je za ra di hu de ga dež ja spre me ni la v blat no broz go, v ka te ro so se ugre za le in 
opo te ka le noge vo ja kov in konj ska ko pi ta. Na sled nje ju tro, ko so ra do ved ne ži priš li, da bi po gle-
da li opu sto še nje, so bila tla pre kri ta s ti so či mr tvih in umi ra jo čih vo ja kov.

Viri: www.infoplease.com, www.FunkandWagnalls.com, Bri tan ska en ci klo pe di ja, 
Ca ro li ne Moo re head, Du nant's dream: Voj na, Švi ca in zgo do vi na Rde če ga kri ža,  

Car rol & Graf Pub lis hers, Inc., New York, 1998.

IZPOSTAVlJANJE PRIČE dOGOdKA

V Juž noa friš ki re pub li ki, na juž ni ko ni ci afriš ke ce li ne, ži vi 43,5 mi li jo na lju di. Do leta 1652, ko so 
Ni zo zem ci us ta no vi li ko lo nijo, je ce lot no ob moč je na se lje va lo le ne kaj afriš kih ple men. Leta 1814 
so An gle ži pre ma ga li Ni zo zem ce in prev ze li nad zor nad re gi jo. Do kon ca sto let ja se je ta nad zor 
raz ši ril pro ti se ve ru in vzho du do da naš njih meja Juž noa friš ke re pub li ke. Leta 1910 so usta no vi li 
Juž noa friš ko zve zo kot del bri tan ske ga Zdru že ne ga kra ljes tva. Vla do in gos po dars tvo so ure di li 
tako, da so ju nad zi ra li bel ci. Vla da je red no spre je ma la za ko ne, ki so še okre pi li nad vla do bel cev. 
Šte vil ne iz med teh za ko nov je ob li ko va la Na cio nal na stran ka, ki je Juž noa friš ki re pub li ki vla da la 
med le to ma 1948 in 1994. Temu si ste mu ra sne ga raz li ko va nja in di skri mi na ci je so re kli apart heid. 
Ra sno raz li ko va nje so upo rab lja li, da so do lo ča li, kje po sa mez ne sku pi ne lah ko ži vi jo, kak šno 
delo lah ko oprav lja jo, nji ho vo izo braz bo in nji ho vo vklju če va nje v po li ti ko.

Do god ki, ki so pri pe lja li do zgod be: Afriš ki na rod ni kon gres (ANK) je bil us ta nov ljen leta 1912, 
z na me nom in ci ljem, da bi do se gli ena ke pra vi ce za ne be le pre bi val ce Juž noa friš ke re pub li ke. 
Leta 1960 je juž noa friš ka vla da iz sto pi la iz Zdru že ne ga kra ljes tva in spre je la ukre pe, da bi še okre-
pi la apart heid, ven dar je v 70. in 80. le tih 20. sto let ja iz gu bi la ve či no med na rod ne pod po re. Kot 
re zul tat po ro ča nja me di jev o upo ra bi na si lja se je sve tov no javno mne nje obr ni lo zo per apart heid.

Do leta 1990 je po sta lo ja sno, da je apart heid ob so jen na pro pad. Naj po mem bnej še or ga ni za ci je, 
ki so se bo je va le pro ti temu, kot je ANK, so le ga li zi ra li in nji ho ve vo di te lje so iz pu sti li iz za po ra 
ali jim do vo li li, da se vr ne jo iz izg nans tva. Ve či no za ko no da je, ki je pod pi ra la apart heid, so pre-
kli ca li. Vla da in nove po li tič ne stran ke so ob li ko va le novo us ta vo in se po ga ja le o vzpo sta vi tvi 
vla de ve či ne. Po ga ja nja so se us ta vi la leta 1992, ko je ANK ob to žil vla do, da je vklju če na v na pa de 
zo per lju di, ki so ga pod pi ra li. Po ga ja nja so se spet za če la mar ca 1993, po tem ko je vla da po tr di la 
od go vor nost po li ci je, da zaš či ti čla ne ANK. Apart heid so od pra vi li in prve svo bod ne vo li tve raz-
pi sa li leta 1994.

Viri: Rita M. Bymes (ur.), Juž noa friš ka re pub li ka: Štu di ja de že le, Fe de ral Re search Di vi sion,  
Li brary of Con gress, Was hing ton: Maj 1996, splet na iz da ja: http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/za toc.html.



27
Človekovo dostojanstvo in priča dogodka

1. UČNA URA

KORAK ZA KORAKOM

Na za čet ku dru ge sve tov ne voj ne je Polj ska ob se ga la ozem lje prib liž no 375 ti soč kva drat nih ki lo-
me trov. Dele Polj ske sta si ho te li po dre di ti na ci stič na Nem či ja in Sov jet ska zve za.

Pred dru go sve tov no voj no so na Polj skem ži ve le ob sež ne manj ši ne nemš ke ga, ru ske ga in ukra-
jin ske ga pre bi vals tva. Zgo do vin sko gle da no so bili Žid je, ki so jih iz ve či ne preo sta lih evrop skih 
dr žav pre ga nja li in izg na li, na Polj skem do bro doš li. Tu kaj so lah ko ži ve li v spo što va nju svo je vere 
in obi ča jev ter gra di li svo je šo le. Žid je so na Polj skem še na prej ime li po seb no raz mer je s polj sko 
vla do. To je bil eden od raz lo gov, da je na Polj skem us pe šno ži ve la ve li ka ži dov ska skup nost. Ob 
za čet ku dru ge sve tov ne voj ne je na Polj skem ži ve lo sko raj 3.350.000 Ži dov. Voj no pa je pre ži ve lo 
samo 90 ti soč polj skih Ži dov.

Nemš ki vdor na Polj sko 1. sep tembra 1939 je po me nil za če tek dru ge sve tov ne voj ne. Manj kot tri 
ted ne poz ne je je na Polj sko vdr la tudi Sov jet ska zve za. Polj ska vla da je zbe ža la v Lon don. Ve či na 
nje nih obo ro že nih sil je po beg ni la v dru ge evrop ske dr ža ve, da bi se še na prej bo je va li pro ti Nem-
cem. Polj sko ile gal no od por niš ko gi ba nje za boj pro ti Nem cem je bilo po se bej de jav no v Var ša vi. 
Ju ni ja 1941 je na ci stič na Nem či ja na pad la Sov jet sko zve zo in del Polj ske, ki ga je oku pi ra la sov jet-
ska ar ma da. Do kon ca me se ca je bila v nemš kih ro kah vsa Poljska. 

Do god ki, ki so pri pe lja li do zgod be: Na ci sti so na Polj skem zgra di li šte vil na kon cen tra cij ska 
ta bo riš ča. Ta ta bo riš ča so upo rab lja li za po bi ja nje polj skih Ži dov, Po lja kov, ki so se upr li nemš ki 
oku pa ci ji, in Ži dov, ki so jih pri pe lja li iz dru gih dr žav. 450 ti soč var šav skih Ži dov so naj prej pre-
se li li v po se ben del me sta, ime no van geto. Nato so jih pre pe lja li v kon cen tra cij ska ta bo riš ča.

Dne 1. av gu sta 1944 je polj sko od por niš ko gi ba nje spre me ni lo svo jo tak ti ko. Za če li so od krit boj 
zo per na ci ste. Dne 2. ok to bra se je vod ja polj skih bo jev ni kov pre dal. Po vda ji so na ci sti ve či no 
pre bi val cev Var ša ve pre pe lja li v ta bo riš ča v Nem či ji ali pa so jih pri si li li, da se pre se li jo v dru ga 
polj ska me sta in kra je.

Viri: www.infoplease.com/index.html, www.FunkandWagnalls.com, Encyc lo pe dia Bri tan ni ca.
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ČlOVEKOlJUbNO/HUMANO dEJANJE  
IN dRUŽbENI PRITISK

Po opre de li tvi člo ve ko ljub ne ga de ja nja ter og le du raz sež no sti mož nih tve ganj in ovir učen ci ra-
ziš če jo ne kaj re snič nih pri me rov člo ve ko ljub nih de janj. Ob tem se po go vo ri jo o tve ga njih in ovi-
rah, s ka te ri mi so se sre ča le ose be v zgod bi.

CIlJI
Uče neci:

∗∗ ra zu me jo po men člo ve ko ljub nih de janj,
∗∗ se sez na ni jo s tve ga nji in po sle di ca mi za ti ste lju di, ki iz ve de jo člo ve ko ljub no de ja nje,
∗∗ ra zu me jo, da je ukre pa nje, ko je ogro že no živ lje nje ali člo veš ko do sto jans tvo, od vi sno tudi 
od pri ti ska druž be.

dEJAVNOST V RAZREdU VSEbINA

U
V
O
d

Učiteljizbereeno
izmednaslednjih
metoddela:deloz
besedilom(Prilo
ga1),sslikovnim
gradivom(Prilo
ga2)alivirompo
lastniizbiri.

Učiteljvodiraz
pravo,vkaterise
učenciseznanijos
pojmomčloveko
ljubnodejanje.
1

Učiteljnaredita
belnosliko.
2

Človekoljubnodejanjejedejanje,kiščitiživljenjein/ali
dostojanstvoljudi,kiobičajnonebibilizaščiteni.Takšno
dejanjelahkovključujetudiosebnotveganjealižrtvovanje.

J
E
d
R
O

Učencidelajov
skupinah
(Priloga3).
3

Vsakočlovekoljubnodejanjevključujedoločenatvega
njazavseudeležencedogodka.Pomembnoje,dasepriča
dogodkatehtveganjzaveda.



29
Človekoljubno/humano dejanje in družbeni pritisk

2. UČNA URA

J
E
d
R
O

Učenciporočajoo
deluvskupinah.
4

Učiteljsprotizapi
sujeključneugo
tovitve.
5

Zavedatisemoramo,dačlovekoljubnodejanjevplivana
potekdogodkovvdružbi,tudikadartoniočitno.

Nihčesevedanezmoresamspremenitirazmer,vendarpa
vsakposamičninaporprispevaknapredkuinspremem
bi.

Predstavnikiskupin
umestijozgodbena
črtodružbenega
pritiska.
6

Družbenipritiskjevplivdrugihljudinavedenjeinravnanje
posameznika.

Načlovekoljubnadejanjavelikokratvplivadružbenipritisk.

S
K
l
E
P

Učiteljvodirazpra
vo,vkateriskupaj
zučencipovzame
temeljnevsebine
učneure.

Učenciizpolnijo
učnilist(Priloga
4).
7

Človekoljubnadejanjasotista,kizaščitijoosebo,katere
življenjealidostojanstvojeogroženoinkiobičajnonima
zaščite.Takadejanjapogostovključujejoosebnotveganje.

Človekoljubnodejanje,kateregaciljjezaščitaživljenjain
človekovegadostojanstva,jelahkovnekaterihdružbenih
okoliščinahtežkoizvedljivo,posebejkadargrezaosebo,ki
jedel»sovražne«skupine.

1 Učen cem pre be re mo ali sami pre be re jo be se di lo Po gum ni trgo vec ali jim po ka že mo fo to gra fi jo, 
ki se na ve zu je na zgod bo Sama na klo pi iz prejš nje ure.

Pred la ga na vpra ša nja: 
∗∗ Kaj je sto ril pro da ja lec? Kaj je sto ri la Gra ce Lorch?
∗∗ Kako bi lah ko poi me no va li tak šno de ja nje? (Odg.: člo ve ko ljub no, hu ma ni tar no de ja nje)
∗∗ Kaj je zaš či til pro da ja lec ozi ro ma Gra ce Lorch? (Odg.: člo vekovo do sto jans tvo)
∗∗ Kak šne bi lah ko bile po sle di ce?
∗∗ Bi lah ko rav nal/-a dru ga če?
∗∗ Poz na te še kak šen pri mer iz zgo do vi ne ali vsak da nje ga živ lje nja, ki ga lah ko opre de li mo 
kot člo ve ko ljub no de ja nje?

2 Uči telj na tab lo ali pro soj ni co za pi še tri zna čil no sti člo ve ko ljub ne ga de ja nja:

∗∗ zaš či ta živ lje nja in člo veko ve ga do sto jans tva,
∗∗ zav ze ma nje za ose bo, ki je obi čaj no ne bi zaš či ti li,
∗∗ mož nost oseb ne ga tve ga nja ali iz gu be.

3 Uči telj učen ce raz de li v manjše sku pi ne in vsa ki sku pi ni do de li eno od zgodb, jo pre be re in pri-
pra vi po ro ča nje na pod la gi pred la ga nih vpra šanj:

∗∗ Ka te ro de ja nje v zgod bi lah ko oz na či mo kot hu ma no?
∗∗ Či ga vo živ lje nje ozi ro ma do sto jans tvo je bilo zaš či te no?
∗∗ Kak šna so bila tve ga nja ti ste ga, ki je iz ve del hu ma no de ja nje v zgod bi?
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4 Vsa ka sku pi na pred sta vi, ka te ro hu ma no de ja nje je bilo iz po stav lje no v zgod bi in s kak šni mi 
te ža va mi, tve ga nji ali po sle di ca mi bi se lah ko spo pa dal ti sti, ki je iz ve del hu ma no de ja nje. Uči telj 
na tab lo za pi su je ključ ne ugo to vi tve.

5 Pri mer za pi sa ključ nih ugo to vi tev:

ČlOVEKOlJUbNO 
dEJANJE

TVEGANJE

1. ZGOdbA
• oskrbaosebevtaboriščus

hranoinobleko
• izgubaživljenja,
• psihičnipritisk,
• telesnakazen

2. ZGOdbA
• zaščitasovražnikovedru

žine
• izgubaživljenja,
• psihičnipritisk,
• družbenaizločitev

6 Uči telj na tab lo na ri še čr to druž be ne ga pri ti ska ter po zo ve sku pi ne, naj zgod bo po svo ji pre so ji 
ume sti jo (na le pi jo ali na pi še jo) na čr to, gle de na to, kako moč no druž ba pod pi ra ali nas pro tu je 
do lo če ne mu člo ve koljub ne mu de ja nju.

Pri mer: 

 DRUŽBENI PRITISK

 NASPROTUJE PODPIRA

 ČLOVEKOLJUBNEMU ČLOVEKOLJUBNO

 DEJANJU DEJANJE 

 

 Odg.:  2. ZGODBA 1. ZGODBA 10. ZGODBA

7 Uči telj učen cem raz de li uč ne li ste, na ka te re učen ci z nje go vo po moč jo za pi še jo de fi ni ci ji člo ve
ko ljub ne ga de ja nja in druž be ne ga pri ti ska. Učen ci na pi še jo, kaj so spoz na li iz teh zgodb, ozi ro ma 
opi še jo po dob no last no iz kuš njo (kako so rav na li, za kaj so tako rav na li, ali so za ra di svo je ga de ja
nja ču ti li po sle di ce).

dOdATNE dEJAVNOSTI
a) do dat ne ak tiv no sti/vpra ša nja:

∗∗ Učen ci v mno žič nih me di jih poiš če jo zgod be o člo ve ko ljub nih de ja njih. Svoj iz bor pri pra-
vi jo in pred sta vi jo na raz lič ne na či ne (pla kat, bil ten ipd.).
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Pri lo ga 1

POGUMNI TRGOVEC/PROdAJAlEC

V Bang ko ku je ulič ni vo gal, kjer se ob ča sno od vi ja jo ulič ni boji med sku pi na mi fan tov. Ne ke ga 
dne se je sku pi na fan tov iz šo le stroj niš tva spra vi la na fan ta iz dru ge šo le in lo vi la svo jo žr tev po 
uli ci. Ubogi fant je te kel za živ lje nje. Pri šel je do majh ne tr go vi ne na ulič nem vo ga lu. Fant je, ki so 
ga lo vi li, so bili vsa kod nev ne stran ke v tej tr go vi ni.

Pro da ja lec je vi del, kaj se do ga ja. Fant je po tr kal na nje go va vra ta. Pro da ja lec je hi tro od prl zad-
nja vra ta svo je pro da jal ne in spu stil fan ta, da se je iz muz nil skoz nja. Do vo lil mu je, da se je skril 
v tr go vi ni.

Po gum ne ga pro da jal ca ni us ta vi la mi sel, kaj bi se lah ko zgo di lo, če bi sku pi na na pa dal cev priš la 
v pro da jal no in v njej naš la svo je ga sovraž ni ka. Ni ga us ta vi la niti mi sel, kaj bi se lah ko zgo di lo s 
tr go vi no v na sled njih dneh, ko bi ti sti fant je sli ša li, da je re šil nji ho vo žr tev.

Vir: Ac ha ra Perm pool
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Pri lo ga 2

Foto: MORK/Will Counts/Arkansas Democrat.
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Pri lo ga 3

GlASOVI IZ VOJNE

1Kososovražnikiodpeljalimojegamožaingazaprlivtaborišče,mujenekimoškissovražne
straninosilhranoinoblekeinnihčenivedelzato.Nimogelpreprečiti,dabiodpeljalimojega
moža,vendarmujepomagalponajboljšihmočeh.Radabisrečalategamoškega.

Že na, ka te re mož je po gre šan v voj ni

2Vmojivasijebilahiša,vkaterisoživeliljudjessovražnestrani–enadružina.Mojočejezaš
čitiltistohišoinponosnasemnato.Ljudjesojihhoteliubitialijihprisiliti,dabiodšli,amoj
očejihjezaščitil.

Mati

3Šelsempomagatčloveku,čigarhišajebilauničenamedbombardiranjem,intojebilčlovek,
kijeubilenegačlanamojedružine.Vendarsemmupomagal,kersotakozahtevalamojapre
pričanjainvrednote.Inonneve,davem,dajeonubilmojegasorodnika.Kljubtemusemmu
pomagal.

Ver ski vo di telj

4Znamisobilistarejšiljudjezdrugestrani–ujetnikiincivilisti.Znjimismoravnaličloveško,
kersobilistarejši.Nismojihmogliizpustiti,asmoznjimileporavnali.Nismomiodločali,kajse
bozgodilo.Aznamisobilivednovarniinzaščiteni.

Vo jak 

5Ujelismovelikoranjenihsovražnihvojakov,kisobilivpletenivsmrtinašihnajbližjih,asmo
jihodpeljalikzdravnikominskrbelizanje.Našaveranamnedovoljuje,dabipoškodovaliali
ubilivojneujetnike.

Te sar in nek da nji bo jev nik

6 Tamsobilivoznikičlovekoljubnihkonvojev,kinikolinisovedeli,alisebodovrnilialine,tve
galisoživljenjazatiste,kijihnisopoznali.

No vi nar

7Starasembila14letinsembilanaobhodunaeniizmedkontrolnihtočk.Nanjejsejeustavil
avto.Kosemzačelapreverjatinjihovedokumente,semodkrila,dajeedenizmedpotnikovMu
sliman.Hitrosemvrnilanjegovoizkaznicoinreklavozniku,najodpelje.Vedelasem,dačebi
prijavila,dajetaosebaMusliman,bibiltonjegovkonec.Tosemstorila,kersemhčispodobne
družineinsemvzgojenatako,dapoznamdoločenevrednote.

Nek da nja srb ska bo jev ni ca

8Srečalsempetnašihvojakov,kisopeljali500civilistovizvasivzapor.Vedelsem,dazatoni
bilonobenegaukaza,insemskušaltopreprečiti,aminašivojakinisodovolili.Vamesoceloupe
rilipuške.Otemsemporočalsvojemupoveljniku.Indalmijepištolo,dabitoustavil.Kosem
imelorožje,semtopreprečil.Tisticivilistisoševednoživi.

Vo jak

9Srečalsemžensko,kijebežalassvojimotrokom.Imelajesamolonecbrezriža.Bilojezelo
hudo.Vprašalsemjo,zakajsevračanavojnoobmočje.Reklaje,daseželivrnitivsvojovas.
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Rekelsemji:»Imatesamolonecinničriža,zatovzemitepolovicomojezalogeizmojevrečkez
rižem.«Takosemjidalpolovico.Zahvalilasemijeinreklanekaj,karsemsizapomnilzavedno.
Reklaje,dašenikolinisrečaladobregavojaka,kotsemjaz.

Vo jak

10 Vojaki,kisobežalipoporazu,sošliskozinašemesto.Čepravsobilissovražnestrani,sojim
ljudjenašegamestapomagali.Resničnosonambilihvaležniinodpeljalismojihdomeje.Šliso
čezintelevizijskeekipesovseposnele;dobilisopomoč,zdravstvenooskrboindrugo.

Voj na vdo va

11 Mojsinjespravilvzapornekajljudi–ujeljesedemaliosemtistih,kisoseizgubili.»Pretepel
jihbom,«jerekel,zatokerjeizgubiločeta.Anaslednjidansejevrnilinrekel,dajihjeizpustil.

Mati

Vir: Be se di lo Gla so vi iz voj ne je pri re je no po ra zi ska vi Ljud je v voj ni, ki jo je iz ve del MORK. 
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Pri lo ga 4

ČlOVEKOlJUbNO dEJANJE IN dRUŽbENI PRITISK

1. Do pol ni.
ČLOVEKOLJUBNO DEJANJE je 

DRUŽBENI PRITISK je 

2. Za pi ši, kaj si spoz nal iz teh zgodb, ali opi ši mo re bit no po dob no last no iz kuš njo. Kako si rav nal? 
Za kaj si tako rav nal? Si za ra di svo je ga rav na nja ču til kak šne po sle di ce?
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Ozadje zgodbe

POGUMNI TRGOVEC/PROdAJAlEC

Taj ska je de že la v ju govz hod ni Azi ji, ki na se ver ni in za hod ni stra ni meji na Mjan mar (prej ime-
no va no Bur ma), na se ve ru in vzho du na Laos, na vzho du na Kam bo džo ter na jugu na Ma le zi jo 
in taj ski za liv. Naj več je in glav no me sto Taj ske je Bang kok. 

Pred dru go sve tov no voj no je bilo kme tijs tvo te melj taj ske ga gos po dars tva. Poz ne je je Taj ska po-
sta la bolj ur ba na in in du strij ska de že la. Te spre mem be so de že li pri ne sle več je splo šno obi lje, a 
so pov zro či le tudi so cial ne te ža ve. Oko lje vars tve na vpra ša nja in po manj ka nje zem lje so šte vil ne 
Taj ce pri si li li, da so se z de že le pre se li li v me sta. Če prav ne ka te ri naj de jo za po sli tev, šte vil nim to 
ne uspe, in to pov zro ča na raš ča nje kri mi na la in šte vi la brez dom cev v me stih. Na Taj skem na raš-
ča jo tudi te ža ve s tol pa mi mla dih v Bang ko ku in dru gih ur ba nih ob moč jih.

Viri: Taj ska: Štu di ja dr ža ve, Bar ba ra Leitch Le Poer (ur.).  
Was hing ton: Fe de ral Re search Di vi sion, Li brary of Con gress, sep tem ber 1987,  

splet na iz da ja: http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/index.html, In fo plea se.com (Al ma nac) www.infoplease.com/index.html, 
Funk and Wag nalls.com, www.funkandwagnalls.com/.
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dIlEMA PRIČE
Učen ci svo je ve de nje o pri či nad gra di jo z ra zu me va njem nje ne di le me. Hkra ti prou ču je jo ovi re in 
tve ga nja, ki sprem lja jo člo ve ko ljub na de ja nja in spoz na jo po sle di ce svo jih od lo či tev. 

CIlJI 

Učenci:
∗∗ ra zu me jo poj ma di le ma in pri ča,
∗∗ pre poz na jo de jav ni ke, s ka te ri mi se sre ču je jo pri če nekega do god ka,
∗∗ se za ve da jo po zi tiv nih in ne ga tiv nih po sle dic vklju če va nja v do go dek.

dEJAVNOST V RAZREdU VSEbINA

U
V
O
d

Učiteljizbereeno
izmednaslednjih
metoddela:delo
zbesedilomali
virompolastniiz
biri.

Učencisevvo
denempogovoru
seznanijospoj
momdilema.
1

Tabelnaslika
2

Dilemajeizbirameddvemamožnostma.

Posamezniksezadejanjeodločinagonsko,impulzivnoali
razumsko.

J
E
d
R
O

Učencizučiteljem
preberejoinana
lizirajobesedilo
(Priloga1).
3

Vsakučenecsamo
stojnoodgovorina
vprašanji.
4

Učencinadaljujejo
delovdvehskupi
nah.
5

Opazovalecjeoseba,kijenavzočapridogodku,vendar
vnjemnesodeluje.



38
Dilema priče

3. UČNA URA

S
K
l
E
P

Učiteljzučenci
povzametemeljne
vsebineučneure.
6

Prištevilnihčlovekoljubnihdejanjihseljudjesrečujejoz
dilemo,alinajzaščitijonekogakljubtveganjuoziromane
varnostizanjealizatiste,kijimskušajopomagati.

Sprejetaodločitevimaposledicezavsevpletene.

1 Učenci lah ko pre be re jo ne kaj spoz nanj iz zgodb ali mo re bit ne last ne iz kuš nje, ki so jih za pi sa li 
v prejš nji uri. Uči telj lah ko zač ne uro tudi z vo de nim po go vo rom.

Pred la ga na vpra ša nja: 
∗∗ Kaj je hu ma no de ja nje?
∗∗ Ka te ra hu ma na de ja nja smo spoz na li iz zgodb prejš nje ure? 
∗∗ Kaj so tve ga le ose be, ki so iz ved le hu ma no de ja nje?
∗∗ Kaj bi sto ri li vi, če bi se znaš li v raz me rah, ko bi lah ko po nu di li po moč (re ši li živ lje nje ali 
zaš či ti li člo ve ko vo do sto jans tvo)?

∗∗ Ali bi po nu di li po moč tudi, če bi se za ve da li ne ga tiv nih po sle dic?
∗∗ Kako ime nu je mo po lo žaj, ko se ne mo re mo od lo či ti, ali bi neko de ja nje na re di li ali ne? 
(Odg.: di le ma, dvom)

2 Uči telj na tab lo ali pro soj ni co za pi še raz la go poj ma di le ma in de jav ni ke, ki vpli va jo na na šo od-
lo či tev, ali bomo neko de ja nje na re di li ali ne.

Mož ni od go vo ri:
∗∗ spre je ma nje ali za vra ča nje oko li ce,
∗∗ strah,
∗∗ že lja po ma ga ti,
∗∗ na gon,
∗∗ oko liš či ne sa me ga do god ka,
∗∗ no tra nje (last no) pre pri ča nje ...

3 Uči telj učen cem raz de li be se di lo zgod be Samo za ba val se je, ki ga sku paj ali vsak zase pre be re jo. 
Nato sle di po go vor o vse bi ni be se di la.

Pred la ga na vpra ša nja:
∗∗ O čem pri po ve du je zgod ba?
∗∗ Kdo je ak tiv no ude le žen v do ga ja nju zgod be? (Odg.: paz nik, jet nik)
∗∗ Kak šno vlo go ima Wendy? (Odg.: opa zo va lec)

4 Pred la ga ni vpra ša nji:
∗∗ Kaj bi vi na re di li, če bi bili na Wendy ji nem me stu?
∗∗ Kak šne bi lah ko bile po sle di ce, če bi se od lo či li,
–∗ da po sre du je te ali
–∗ da ne po sre du je te?
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5 Učen ci se raz de li jo v dve sku pi ni na pod la gi odgovo rov, za ka te re so se od lo či li pri prejš njem 
vpra ša nju. Učen ci, ki me ni jo, da bi Wendy mo ra la po sre do va ti, ob li ku je jo in za pi še jo pred lo ge 
za to, učen ci, ki me ni jo, da Wendy ni bilo tre ba po sre do va ti, pa za pi še jo in pred sta vi jo raz lo ge, 
za kaj ne.

6 Uči telj z učen ci po no vi poj ma pri ča in di le ma. Pou da ri, da ideal ne re ši tve ni in da ima vsa ka 
iz bi ra do lo če ne pred no sti ozi ro ma sla bo sti. 

dOdATNE dEJAVNOSTI
a) do dat ne ak tiv no sti/vpra ša nja:

∗∗ Po tem, ko so se učen ci sez na ni li z raz lo gi za ozi ro ma pro ti po sre do va nju v nekem pri me ru, 
vsak uče nec sa mo stoj no do kon ča zgod bo Samo za ba val se je. 

b) Učen ci in ter pre ti ra jo te ci ta te:
»Našaravnodušnostdozlanasdelasoodgovornezazločine.«

Egil Aar vik, do bit nik No be lo ve na gra de za mir leta 1986

»Vednopridetrenutekzamoralnoodločitev.Pogostoselahkozaradienezgodbealiene
knjigealieneosebedrugačeodločimo,odločimozačloveštvo,zaživljenje.«

Elie Wie sel, Po gum za skrb

»Pomanjkanjenasprotovanjalahkopodpreveronasilnežavto,karpočne.«
Er vin Staub, Ko re ni ne zla



40
Dilema priče

3. UČNA URA

Pri lo ga 1

SAMO ZAbAVAl SE JE

Med apart hei dom v Juž noa friš ki re pub li ki je bel ka Wendy po sku ša la obi ska ti tem no pol te ga pri-
ja te lja, ki je bil za prt za ra di svo je ga po li tič ne ga de lo va nja. Bel ci, ki so vo di li za por, so ji re kli, da 
bel cem ni ko li ni do vo lje no, da bi priš li obi skat tem no pol te za por ni ke. Šla je k po velj ni ku za po ra, 
ki jo je po va bil v svo jo pi sar no. Mor da ji je zato, ker je bil njen mož ured nik ene ga od mest nih 
ča so pi sov, do vo lil, da lah ko obiš če pri ja te lja. Vr ni la se je k vho du v za por, da bi počaka la na pri-
ja te lja, ki ga je priš la obi skat. Tu kaj je njen opis do god kov, ki so sle di li.

Ko sem ča ka la, sem malo na prej v pre ho du opa zi la mla de ga tem no pol te ga za por ni ka v kaki krat kih 
hla čah in ma ji ci. Vi de ti je bil pre stra šen in po ni žen, kot nek do, ki komaj ča ka, da bo us tre gel vsa ki 
muhi ali ka pri ci be le ga baa sa*. Tam je stal, kot bi mu nek do re kel, naj sto ji in ča ka. Po ja vil se je beli 
paz nik in ko je šel mimo jet ni ka, je ne na do ma gro ze če za mah nil pro ti nje mu in za čel vpi ti nanj. Pri 
paz ni ku ni bilo no be ne jeze – le za ba val se je. Jet ni ko vi roki sta se dvig ni li, da bi zaš či ti li telo pred 
udar ci, ki jih je pri ča ko val od paz ni ka.

Ena roka se je ovi la okrog tre bu ha in dru ga se je dvig ni la h gla vi in jet nik je jec ljal od go vo re na 
vpra ša nja in ža ljiv ke, ki so le te le nanj. Nato je paz nik od šel da lje in sto pal pro ti meni. Vi del me je, 
kako str mim vanj, in ko me je po gle dal, sem spoz na la, da ne le, da v njem ni bilo niti tro hice sra mu, 
tem več celo, da me je v nje go vih očeh moja bela polt av to ma tič no na re di la za so sto ril ko tega, kar se 
je prav kar zgo di lo.

Od šel je mimo, ves na ve li čan, iz gi nil za ne kaj tre nut kov in se po tem vr nil pro ti tem no pol te mu jet ni
ku. Ko se mu je bli žal, se je jet nik sklju čil in se spet sku šal zaš či ti ti z ro ka mi. Paz nik se je na ve li ko 
za ba val ob tem. Ob čins tvo (jaz) je le še pri po mo glo, da se je še bolj za ba val.

*Baas ali šef je ose ba, ki ima nad zor, be se da je v apart hei du do bi la po men za ti ral ca.

Vir: Bika Do nald Woods, Pad ding ton Press, Lon don, 1978.
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TEMElJNA PRAVIlA MEdNAROdNEGA 
HUMANITARNEGA PRAVA

V tej uč ni uri učen ci ra zi sku je jo po tre bo po pra vi lih ob na ša nja v obo ro že nih spo pa dih. Spoz-
na jo, da je tre ba zaš či ti ti ran lji ve sku pi ne pre bi vals tva in ne ka te re ob jek te. Spoz na va jo tudi 
pre po ve da ne me to de voj sko va nja in upo ra bo do lo če nih vrst orož ja. S tem opre de li jo šti ri te
meljne os nov ne sku pi ne pra vil MHP.

CIlJI

Učen ci:
∗∗ ra zu me jo po tre bo po pra vi lih v pri me ru obo ro že nih spo pa dov, 
∗∗ spoz na jo te melj na pra vi la in poj me MHP.

dEJAVNOST V RAZREdU VSEbINA

U
V
O
d

Učenciposkupi
nahanalizirajo
fotografiji
(Prilogi1ain1b).

Vigrivlog
uprizorijoprizors
fotografije.
1

J
E
d
R
O

Učencivvodeni
razpraviinpridelu
vskupinahrazmiš
ljajoopotrebnih
pravilihvprimeru
oboroženegaspo
pada.
2

Učencivvodeni
razpravispoznajo
pravilaMHP
(Prilogi2in3).
3

Mednarodnohumanitarnopravo,imenovanotudivojnopra
voalipravooboroženihspopadov,opredelimokot:
– temeljnamednarodnanačela,določenazmednarodno

pogodbo,kiuvajajoomejitvegledeuporabenasiljav
oboroženemspopaduznamenom,dabi:uredilavode
njesovražnosti,postavilaomejitvegledeuporabeme
todinsredstevvojskovanjaterzaščitilaosebe,ki(več)
nesodelujejovspopadu,

– ravnovesje(realnoinpragmatično)medpotrebamiobo
roženegaspopadazenestraniinnačelihumanostizdru
ge.

TemeljneskupinepravilMHP(voklepajihsokrajšinavedki
tehskupin):
– napadejetrebaomejitinabojevnikeinvojaškecilje

(omejitveinprepovedimetodvojskovanja),
– napadialiorožja,kineselektivnoprizadenejovojaštvoin

vojaškeobjektetercivilneosebeinpremoženjetertisti,
kipovzročajočezmernepoškodbealinepotrebnotrplje
nje,soprepovedani(prepovediuporabeorožja),
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J
E
d
R
O

– civilistom,ranjenimvojakominujetnikomjetrebaohra
nitiživljenje,jihzaščititiinznjimiravnatičloveško
(zaščitaskupinljudi),

– vojaškoincivilnozdravstvenoosebjeterobjekte(bol
nišnice,klinike,rešilneavtomobileipd.)jetrebaspošto
vati,zaščititiinjimzagotovitivsorazpoložljivopomoč
zaizvajanjenjihovihdolžnosti(omejitveinprepovedi
vojskovanjagledenaobjekte,službeinprostor).

GlavnidokumentiMHP:
1868,Sanktpeterburškadeklaracija
1899in1907,haaškekonvencijeindeklaracije
1949,ženevskekonvencije
1954,Konvencijazavarstvokulturnedediščine(dobrin)
1977,dopolnilnaprotokolakženevskimkonvencijam
1980,Konvencijaokonvencionalnem(klasičnem)orožju
1993,Konvencijaokemičnemorožju
1995,Protokololaserskemorožjuzaoslepljanje
1997,Konvencijaoprotiosebnihminah
1998,StatutMednarodnegakazenskegasodišča(rimski)
2002,začetekveljavnostirimskegastatutazustanovitvijo
prvegastalnegamednarodnegakazenskegasodišča

Pojmi,potrebnizarazumevanjetemeljnihpravilMHP,so:
• nenamerna/stranskaškoda:škodaaliizguba,povzro

čenanenamernomednapadom,kljubuporabivsehmož
nihprevidnostnihukrepov,dabipreprečilializmanjšali
številomrtvihinpoškodbmedcivilistiterškodonaci
vilnihobjektih;

• horsdecombat/zapustitevbitke:pomenistatusvoja
kovzunajboja,kisosepredalinasprotnikuoziromaso
biliujetialiranjeni,kisobolnialisodoživelibrodolom
alizaradipomanjkanjasredstevzaobrambonisoveč
zmožnibojevanja;

• civilist:oseba,kinibojevnik;
• civilniobjekti:vsakobjekt,kinivojaškicilj;
• bojevnik:oseba,neposrednoudeleženavsovražnostih

alipripadnikoboroženihsilaliorganizacije,vpletenev
oboroženispopad;

• vojaškicilji:oboroženesileinopremanasprotnikater
objekti,kiposvojinaravi,lokaciji,namenualiuporabi
učinkovitoprispevajokvojaškiakcijiinkaterihuniče
njepomenivrazmerah,kitakratvladajo,znatnovojaško
prednostzaenoodstranivspopadu.
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Učiteljvodirazpra
vo,vkateriskupaj
zučencipovzame
temeljnevsebine
učneure.
4

MHPsopravila,kiveljajovčasuoboroženegaspopada.
Prizadevajosizaščititičloveškoživljenjeindostojanstvo
priosebah,kiniso(več)udeležencivspopadihinomejeva
tiuporabonekaterihmetodtersredstevvojskovanja.

ŠtiritemeljneskupinepravilMHPso:
1. omejitveinprepovedimetodvojskovanja,
2. prepovediinomejitveuporabeorožjainstreliva,
3. zaščitadoločenihskupinljudi,
4. omejitveinprepovedivojskovanjagledenaobmočjain

objekte.

1 Vsa ka sku pi na dobi fo to gra fi jo in eno od na vo dil, kako naj prouči pri zor s fo to gra fi je.

Na vo di la: 
∗∗ Po go vo ri te se, kaj po va šem mne nju do živ lja in raz miš lja ujet nik na fo to gra fi ji. 
∗∗ Po go vo ri te se, kaj po va šem mne nju do živ lja jo in raz miš lja jo vo ja ki ozi ro ma eden od vo ja-
kov na fo to gra fi ji.

∗∗ Pred vi di te na dalj nje po te ke do god kov. 

Vsa ka sku pi na iz be re po ene ga ali več pred stav ni kov, ki z igro vlog upri zo ri jo pri zor s fo to gra fi je. 
Po upri zo ri tvi učen ci, ki so odi gra li pri zor, po ve do, kako so se po ču ti li. Nji ho ve ob čut ke in raz-
miš lja nja do pol ni jo še dru gi, ki so se o pri zo ru po go var ja li po sku pi nah. Na kon cu po ro ča sku pi-
na, ki se je po go var ja la o mož nih na dalj njih po te kih do god kov.

2 Pred la ga na vpra ša nja:
∗∗ Ali bi mo ra la po va šem mne nju v obo ro že nih spo pa dih ob sta ja ti pra vi la?
∗∗ Ka te ra pra vi la bi mo ra la ob sta ja ti? 

Učen ci v sku pi nah za pi še jo pra vi la, ki so po nji ho vem mne nju nuj na v ča su obo ro že nih spo pa dov. 
Po go vo ri te se o pra vi lih, ki so jih za pi sa li. 

3 Učen ce sez na ni te z ob sto jem MHP in te melj nih šti rih sku pin pra vil MHP. 

Pred la ga ni pri sto pi:
∗∗ Pla kat raz de li te na šti ri dele in na vsak del na pi ši te eno od šti rih te melj nih sku pin pra vil 
MHP. Pred la ga mo, da vsak del oz na či te z raz lič no bar vo (Pri lo ga 2). Pred tem raz re ži te 
os nov na pra vi la MHP, ki so za pi sa na v Pri lo gi 3 (pa zi te, da pra vi la os ta ne jo oš te vil če na). 
Učen ci na ključ no iz be re jo eno od pra vil, ga gla sno pre be re jo in nato smi sel no uvr sti jo pod 
ene ga iz med šti rih os nov nih sklo pov. Pla kat bo ste lah ko upo rab lja li tudi pri na sled njih 
urah.

∗∗ Ak tiv nost lah ko iz va ja te tudi v manj ših sku pi nah. 

4 Z učen ci ugo to vi te, ka te ra od pra vil, ki so jih sami pred la ga li, so po dob na pra vi lom MHP.
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dOdATNE dEJAVNOSTI
a) do dat ne ak tiv no sti/vpra ša nja:

∗∗ Pre be ri te zgod be Ži val ski in bo jev niš ki ko dek si.
∗∗ Poiš či te pri me re iz li te ra tu re, ki so jo na pi sa li bo jev ni ki med obo ro že ni mi spo pa di ali po 
njih.

 

b) do dat no tek stov no gra di vo:
∗∗ Če učen ci vpra šajo. 
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Pri lo gi 1a in 1b
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Pri lo ga 2

PREGlEdNICA PRAVIl MEdNAROdNEGA HUMANITARNEGA PRAVA

1.NAPADEJETREBAOMEJITINA
BOJEVNIKEINVOJAŠKECILJE.

1.1.Civilistovsenesmenapadati.

1.2.Civilnihobjektov(hiše,bolnišnice,šole,
prostoribogoslužja,kulturniinzgodovinski
spomenikiitd.)senesmenapadati.

1.3.Uporabacivilistovzazaklanjanjevojaš
kihciljevjeprepovedana.

1.4.Prepovedanoje,dasevojakiizdajajoza
civiliste.

1.5.Stradanjecivilistov,kotmetodaboja,je
prepovedano.

1.6.Prepovedanojenapadatiobjekte,kiso
nujnopotrebnizapreživetjecivilnegaprebi
valstva(živila,kmetijskaobmočja,vodovodi
inzajetjapitnevodeitd.).

1.7.Prepovedanojenapadatijezove,nasi
pealijedrskeelektrarne,čelahkotaknapad
povzročivelikeizgubemedcivilnimprebi
valstvom.

2.NAPADIALIOROŽJA,KI
NESELEKTIVNOZADENEJO
CIVILNEINVOJAŠKEOBJEKTE
INOSEBEINKIPOVZROČAJO
PREKOMERNEPOŠKODBEALI
NEPOTREBNOTRPLJENJE,SO
PREPOVEDANI.

2.1.Določenaorožjasoprepovedana–stru
piinzastrupljenaorožjaterizstrelki,ke
mičnainbiološkaorožja,laserskaorožja,ki
povzročajoslepoto,orožja,kitelopoškodu
jejozdelci,kijihnimogočeodkritizrent
genskimižarki,protiosebnemine,kasetne
bombeitd.

2.2.Prepovedanojeukazatialigroziti,da
nebopreživelih.

3.CIVILISTOM,RANJENIM
VOJAKOMINUJETNIKOMJE
TREBAOHRANITIŽIVLJENJE,JIH
ZAŠČITITIINZNJIMIRAVNATI
ČLOVEŠKO.

3.1.Nihčenebismelbitiizpostavljenfizič
nemualiduševnemmučenju,telesnikazni
alikrutemuinponiževalnemuravnanju.

3.2.Spolnonasiljejeprepovedano.

3.3.Stranivspopadumoratapoiskatiinpo
skrbetizaranjeneinbolnesovražnike,kiso
podnjihovooblastjo.

4.VOJAŠKOINCIVILNO
ZDRAVSTVENOOSEBJEIN
OBJEKTE(BOLNIŠNICE,KLINIKE,
REŠILNEAVTOMOBILEITD.)JE
TREBASPOŠTOVATIINZAŠČITITI
INOSEBJUZAGOTOVITIVSO
RAZPOLOŽLJIVOPOMOČZA
IZVAJANJENJIHOVIHDOLŽNOSTI.

4.1.SimbolRdečegakrižainRdečegapol
mesecaterRdečegakristalapomenizaščito
zdravstvenegaosebjainobjektov.Napadi
naosebjealiobjekte,kinosijotasimbol,so
prepovedani.Zlorabasimbolajeprepove
dana.



48
Temeljna pravila mednarodnega humanitarnega prava

4. UČNA URA

3.4.Prepovedanojeubitialiranitisovražni
ka,kisepredajaalikijezapustilbitko(hors
decombat).

3.5.Ujetnikiimajopravicodospoštovanjain
znjimijetrebaravnatičloveško.

3.6.Jemanjetalcevjeprepovedano.

3.7.Prisilnopreseljevanjecivilnegaprebi
valstvajeprepovedano.Pravtakojeprepo
vedanoetničnočiščenje.

3.8.Ljudjevrokahsovražnikaimajopravi
codoizmenjavenovicssvojimidružinami
inprejemanjahumanitarnepomoči(hrana,
zdravstvenanega,psihološkapodporaitd.).

3.9.Ranljiveskupine,kotsonosečnicein
doječematere,otrocibrezspremstva,ostare
liitd.morajodobitiposebnovarstvo.

3.10.MHPprepovedujevpoklicotrokpod
starostnomejo15let(ponovem18let)in
njihovosodelovanjevsovražnostih.

3.11.Vsakdoimapravicodopoštenegaso
jenja(nepristranskosodišče,predpisanipo
stopkiitd.).Skupinskokaznovanjejeprepo
vedano.

4.2.Zdravstvenihenotintransportovsene
smeuporabljatizadejanja,kiškodijoso
vražniku.

4.3.Prioskrbiranjenihinbolnihnesmebiti
drugihkotzdravstveneprioritete.



49
Temeljna pravila mednarodnega humanitarnega prava

4. UČNA URA

Pri lo ga 3
PlAKAT Z OSNOVNIMI PRAVIlI MEdNAROdNEGA HUMANITARNEGA PRAVA
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dodatna gradiva

ŽIVAlSKI IN bOJEVNIŠKI KOdEKSI

Volkovivborbiedennaenegapustijopo
ražencapriživljenju.

Kadarsevolkoviborijoedennaenegaza
vodstvotropa,zmagovalecnepokončapora
ženca,kinakaževdajotako,dasepostaviv
podrejenipoložaj.
PrirejenopoIzobraževalnoraziskovalnemcentruza

volkove,www.wolfcenter.org.

Bojujočiselososdvignetemnozastavov
znakpredaje.

Kadarsemladiatlantskilososiborijozasvoj
prostorvreki,setisti,kijevpretepuizgubil,
predatako,danjegovakožavprstanuvočeh
potemni.Zmagovalectakratpopusti.

»Tojedellepotesignaliziranjamedborbo,«
komentirabiolog,kiproučujelosose,John
E.Thorpe.Sspremembobarvelahkoribe
rešijonasprotjabrezfizičnihpoškodb.
PrirejenopoZnanstvenihnovicah,S.Milius,1999.

• Aliimajočloveškabitjaznakezapre
dajo?

• Aliobstajazavrstokakšnavrednostv
tem,dadovolipremagancu,dasepre
da,nedabigaubilialiranili?



Nadzornadmečem

Nasilje,šeposebejnasiljemoškihjenajbolj
grozečastvarvčloveškiskupnosti.Trebaga
jenadzorovatispravili.Tojebilaosnovna
antropološkazavezavsakedružbe,kismo
jokadarkolipoznali.Ponavadiseizvajanje
nasiljazakrijevkastobojevnikov.Naučiti
semoramouporabljatiorožje.Mečjeneke
vrstesvetoorodje,kigajetrebauporab
ljatipremišljeno.Ljudje,kigauporabljajo
nepremišljenoinbrezločevanja,oskrunijo
meč.Tojezelostaratradicija,nelevkrš
čanskitradiciji,temvečtudivmuslimanski
injaponskitradicijibudišido.

Zdrugimibesedami,menim,daimajopra
vilavojnezelostarodavnoosnovovvečini
civilizacij,preprostozato,kernasiljetako
zeloogrožavseskupnosti,damorajonajti
načine,dagaobvladujejo.Inobvladujejoga
tako,dagazakrijejovrazredbojevnikov,ki
morajospoštovatidoločenapravila.

MichaelIgnatieff
PrirejenopoČastbojevnikov:Etničnavojnain

modernavest,Vintage,London,1999

• Kajpomenikastabojevnikov?
• Alisestrinjate,dabimoraladružba

določiti,kateriljudjenajnosijoorož
je?

ČE UČENCI VPRAŠAJO

Na sled nje pred lo ge lah ko upo ra bi te za po moč učen cem, da raz mi sli jo o vpra ša njih, ki so jih sami 
po sta vi li o tem, za kaj dr ža ve spre je ma jo pra vi la o voj ni.

1. Če zma gu jemo v voj ni, za kaj bi mo ra li spo što va ti pra vi la, ki ome ju je jo na še 
rav na nje?
a) Glej te na dol go roč ne in te re se svo je dr ža ve. Ali že li te, da vas med na rod na skup nost vidi 

kot zlo čin ca?
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b) Kaj, če va ša stran zač ne iz gub lja ti? (Upo šte vaj te zgo do vin ske pri me re stra ni, ki so bile 

pre pri ča ne, da ne mo re jo izgu bi ti, a so.) Kaj se bo zgo di lo, ko bodo va ši ljud je po tre bo va li 
zaš či to?

c) Ne ka te ri raz lo gi za spo što va nje lah ko vklju ču je jo: spo što va nje člo veš ke ga do sto jans tva, 
prav ne ob vez no sti, pro fe sio na li zem, da iz bolj ša mo zgle de za mir, tve ga nje pre ga nja nja, 
vrednoto ohra nja nja dis ci pli ne med va ši mi eno ta mi, da pod pre te pre bi vals tvo na voj nih 
ob moč jih in jav no mne nje pri sebi doma, po zi tivno re ci proč nost, upo šte va nje od zi vov 
dru gih dr žav.

2. Če se ta pra vi la kr ši jo ves čas, za kaj bi jih ime li? 
a) Ne kr ši jo se ves čas. Ve či no ma se spo štu je jo. Ali v po ro či lih in no vi cah po ro ča jo o spo što-

va nju pra vil? Naj po go ste je po ro ča jo o kr ši tvah pra vil.
b) Če prav jih upo šte va jo ne po pol no, ta pra vi la šči ti jo ve li ko lju di.
c) Ka dar so pra vi la kr še na, je to po go sto zato, ker se bo jev ni ki ne bo ji jo sank cij. Zato je po-

treb no, da dr ža ve za go to vi jo, da sta nji ho va voj ska in jav nost do bro pou če ni o MHP, ter da 
sprem lja jo iz va ja nje in uve ljav lja jo to pra vo.

č) Ali lah ko ko gar koli sploh kaz nu je jo za te kr ši tve? Že nev ske kon ven ci je zah te va jo, da vsa-
ka dr ža va sprej me do ma čo za ko no da jo, ki pred pi su je kaz ni za ko gar koli, ki za gre ši ali 
uka že kr ši tev kon ven cij. Dr ža ve mo ra jo ob li ko va ti tudi po stop ke za od kri va nje in so je nje 
vsem, ki za gre ši jo ali uka že jo to vrst ne kr ši tve – ne gle de na na rod nost teh oseb.

3. Za kaj bi za prav lja li sreds tva za so vraž ne ujet ni ke?
a) Če ne po ma ga te so vraž nim ujet ni kom – kaj bi to po me ni lo za va še lju di, ki jih je za jel so-

vraž nik?
b) Da za go to vi te ujet ni kom os nov ne živ ljenj ske po trebš či ne, obi čaj no ne pri za de ne re sno 

va ših spo sobnosti za bo je va nje.

4. Kdo uve ljav lja ta pra vi la?
a) Pr vot no je od go vor nost za za go tav lja nje, da spo štu je mo pra vi la, v ro kah bo ju jo čih se stra-

ni (na ro di ali obo ro že ne sku pi ne v spo pa du).
b) Do dat no, ko na sto pi jo kr ši tve, je pra vi ca in ob vez nost vsa ke ga dru ge ga naroda, ki je pri-

sto pil h kon ven ci jam, da ukre pa, da bi pre pre čil kr ši tve in kaz no val ti ste, ki so za gre ši li 
hude kr ši tve.

c) Sve tov na skup nost igra vse moč nej šo vlo go. Var nost ni svet Zdru že nih na ro dov je v le tih 
1993 in 1994 us ta no vil med na rod na ka zen ska so diš ča, da so di jo lju dem, ki so od go vor ni 
za hude kr ši tve MHP v nek da nji Ju go sla vi ji in Ruan di. Na kon fe ren ci Zdru že nih na ro dov 
v Rimu leta 1998 so spre je li sta tut stal ne ga med na rod ne ga ka zen ske ga so diš ča. Kot k vsem 
dru gim po god bam mo ra jo k sta tu tu pri sto pi ti po sa mez ne dr ža ve. So diš če je bilo urad no 
us ta nov lje no leta 2002, ko so pri do bi li 60 pri sto pov.

č) Ni na lo ga MORK (ali na cio nal nih dru štev Rde če ga kri ža ali Rde če ga pol me se ca), da »uve-
ljav lja jo« spo što va nje. Ko MORK spoz na kr ši tve, z upo ra bo zaup nih po ro čil ob ve sti od-
go vor ne urad ne or ga ne. Nje go va vlo ga je, da z upo ra bo manj iz po stav lje nih di plo mat skih 
poti sku ša pre pri ča ti bo ju jo če se stra ni, da spo štu je jo pra vi la. Ši ro ko spo što va nje MORK 
po vsod po sve tu iz ha ja iz nje go ve ne po pust lji ve nev tral no sti in ne pri stran sko sti. MORK 
je pre pri čan, da sta di skret nost in pre pri če va nje v ve či ni pri me rov naj bolj ša na či na, da si 
za go to vi mo do stop do žr tev na vseh stra neh spo pa da. 

Viri: Kaj je pra vič no – vi od lo či te, Rde či križ Ka na de, Celo voj ne ima jo meje, Rde či križ Av stralije
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  MEdNAROdNO HUMANITARNO PRAVO  
IN ČlOVEKOVE PRAVICE

V prejš nji uri so učen ci spoz na li os nov na pra vi la med na rod ne ga hu ma ni tar ne ga pra va. V na da-
lje va nju bodo ra zi ska li, kak šen je od nos med med na rod nim hu ma ni tar nim pra vom in pra vom 
o člo ve ko vih pra vi cah (ČP). Obe vr sti pra va se do pol nju je ta v pri za de va nju za zaš či to člo ve ko ve-
ga živ lje nja in člo ve ko ve ga do sto jans tva. To pri za de va nje pa ure sni ču je ta v raz lič nih oko liš či nah 
in na raz lič ne na či ne. 

CIlJ

Učenci:
∗∗ ra zu me jo od nos med MHP in pra vom o člo ve ko vih pravi cah. 

dEJAVNOST V RAZREdU VSEbINA

U
V
O
d

Učiteljrazdeliučence
vskupine.

Učencivskupinskem
deluvrazličnihvirih
(Prilogi1ali2)
prepoznajoinzapišejo
kršenapravilaMHP.
1

PonovitevosnovnihpravilMHP:
1. prepovedanemetodevojskovanja,
2. prepovedanoorožje,
3. zaščiteneskupineljudi,
4. zaščiteneenote,službeinobjekti.

J
E
d
R
O

Učencivskupinahza
pišejonekajČP.
2

Učencipredstavijo
deloposkupinah.
3

Analizainsinteza.
5

Učenciraziščejoskup
neznačilnostiMHPin
pravaoČP(Prilogi3
in4).
4

PravooČPveljavesčasinvvsehokoliščinahzavse
osebe,kisopodsodnooblastjodržave,njegovnamenpaje
zaščititiposameznikepredsamovoljnimravnanjemdržave.
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J
E
d
R
O

Čepridedooboroženegaspopada,polegpravaoČPzačne
veljatišeMHP,sajsonjegovapravilaposebejprilagoje
naspremenjenimživljenjskimokoliščinam.Glavninamen
pravilMHPjezaščititiživljenje,zdravjeindostojanstvo
žrtevspopadateruravnavatirazvojsovražnostiintako
omejititrpljenjeinškodo,kijuoboroženispopadpovzroča.

MedoboroženimspopadomtorejveljatatakopravooČP
kotMHP.PravilaMHPsobrezpogojnozavezujoča,nobena
odstopanjanisodovoljena.PosamezneČPpasemedobo
roženimspopadomlahkozačasnoomejijo/odpravijo(npr.:
pravicadoprostostiinvarnosti;svobodagovora,gibanjain
združevanja).Ukrepomejitve/odpravetehČPsesmeizva
jatilezačastrajanjaizrednihrazmerinsamonaprizade
temobmočju.

VendarmorajoglavneČPostatineokrnjenetudivprimeru
oboroženegaspopada.TojeravnonalogapravilMHP–da
medoboroženimspopadomvarujejobistvoČP;toječlove
kovoživljenjeindostojanstvo.

SkupneznačilnostiMHPinpravaoČP:
– prepovedrasne,spolnealiverskediskriminacije,
– pravicadoživljenja,
– prepovedmučenja,
– prepovedokrutnosti,
– prepovedponiževanja,
– prepovedzasužnjevanja,
– prepoveduporabezakonovzanazaj.

S
K
l
E
P

Učiteljskupajzučenci
povzametemeljnevse
bineučneure.

MHPinpravooČPsedopolnjujetavprizadevanjuzazaš
čitočlovekovegaživljenjainnjegovegadostojanstva.To
prizadevanjeuresničujetavrazličnihokoliščinahinnaraz
ličennačin:pravilaMHPveljajovprimeruoboroženega
spopada,pravooČPpaveljavednotervvsakršnihokoliš
činah.

1 Vsak uče nec dobi li stič, na ka te rem je na pi san eden od šti rih na slo vov os nov nih slu pin MHP 
(pre po ve da ne me to de voj sko va nja, pre po ve da no orož je, zaš či te ne sku pi ne lju di ter zaš či te ne eno te, 
služ be in ob jek ti). Učen ci, ki so do bi li li stič z ena kim na slo vom, se po ve že jo v sku pi no in tako ob-
li ku je mo šti ri de lov ne sku pi ne. Vsa ka sku pi na gle de na vir ra ziš če, ka te ra pra vi la MHP so kr še na. 
Vsa ko od kr še nih pra vil za pi še jo na svoj li stič mo dre bar ve. 

2 Vsa ka sku pi na se sku ša spom ni ti čim več ČP. Vsa ko ČP za pi še jo na svoj li stič rde če bar ve. 

3 Uči telj na tablo projicira dva kro ga, ki tvo ri ta pre sek (če nima mož no sti pro jek ci je, ju lah ko tudi 
na ri še). Levi krog je na me njen mo drim li sti čem s pra vi li MHP, de sni krog pa rde čim li sti čem s ČP. 
Pred stav ni ki sku pin pred tab lo pre be re jo li sti če s pra vi li MHP in jih pri le pi jo v levi krog (pre sek 
os ta ne pra zen). Nato pre be re jo še li sti če s ČP in jih pri le pi jo v de sni krog (pre sek os ta ne pra zen).
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4 Uči telj po va bi učen ce k raz mi sle ku o skup nih zna čil no stih MHP in pra va o ČP. Za pi sa ne skup ne 
zna čil no sti projicira v pre sek kro gov. K vsa ki za pi sa ni skup ni zna čil no sti učen ci pri le pi jo pri pa-
da jo če mo dre li sti če s pra vi li MHP iz le ve ga kro ga in us trez ne rde če li sti če s ČP iz de sne ga kro ga 
(če ni mož no sti za pi sa nih skup nih zna čil no sti projici ra ti na tab lo, se učen cem raz deli uč ne li ste, 
na ka te re k iz bra nim skup nim zna čil no stim za pi še jo pri pa da jo ča pra vi la MHP in ČP).

dOdATNE dEJAVNOSTI
a) do dat no tek stov no in dru go gra di vo:

∗∗ fo to gra fi ja,
∗∗ Splo šna de kla ra ci ja o člo ve ko vih pra vi cah,
∗∗ film Gr ba vi ca (2006, re žija: Ja smi la Zba ni ć). 
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Pri lo ga 2

GlASOVI IZ VOJNE

Eden od raz lo gov, za kaj vo ja ki po bi ja jo ci vi li ste, je, da ko voj ska utr pi hude iz gu be, vo ja ki po kli-
če jo ci vi li ste, da pri de jo sko pat gro bo ve. Po tem, ko so gro bo vi sko pa ni, ci vi li ste po bi je jo, saj so 
smrt vo ja kov pov zro či li nji ho vi ljud je. To sto ri jo iz jeze. Vo ja ki, ki to sto ri jo, so iz niž jih slo jev, 
nepis me ni in nei zo bra že ni za voj no.

Po velj nik

Voj ska ne bi sme la upo rab lja ti ci vi li stov za ži vi ščit, a v tej voj ni so to po če li pre cej po go sto. Na 
pri mer, stroj ni co so po sta vi li na stre ho cerk ve ali več je stav be, v ka te ri so ži ve li ci vi li sti. Nih če ni 
spoš to val pra vil, ki bi jih mo ra li. Ker smo se ču ti li ogro že ne, smo stre lja li na te stav be. 

Nek da nji pri por nik

Tam so bila de kle ta, ki so jih po si li li, in zdaj ima jo otro ke, ki ni ma jo oče tov. To je zlo čin, ki ne bo 
ni ko li re šen. 

Pre bi va lec me sta

Uka za li so nam, da mo ra mo, ka dar se pre mak ne mo z ene ga me sta na dru go, za stru pi ti vodo. To je 
bil del voj sko va nja, pre ži ve je moč nej še ga. Re če jo ti, da so ti ljud je so vraž ni ki, ki te bodo ubi li, če 
te do bi jo. Toda ve či na teh lju di je uje tih, to so lah ko po pol no ma ne dolž ni ljud je, ki se pre mi ka jo iz 
kra ja v kraj. Ti ljud je ni ma jo no be ne ga up ša nja, ni ma jo hra ne; zato je na ro be, da se jih za strup lja. 

Nek da nji bo jev nik
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ČlOVEKOVE 
PRAVICE

MEdNAROdNO 
HUMANITARNO 

PRAVO

MEdNAROdNO 
HUMANITARNO 

PRAVO

Skup ne zna čil no sti MHP in 
pra va o ČP:
∗∗ pre po ved ra sne, spol ne ali 
ver ske di skri mi na ci je,

∗∗ pra vi ca do živ lje nja,
∗∗ pre po ved mu čenja,
∗∗ pre po ved okrut no sti,
∗∗ pre po ved po ni že va nja,
∗∗ pre po ved za suž nje va nja,
∗∗ pre po ved upo ra be za ko-
nov za na zaj.

Pri lo ga 3

SKUPNE ZNAČIlNOSTI MHP IN ČP

Pri lo ga 4

SKUPNE ZNAČIlNOSTI MHP IN ČP

PRAVO O 
ČlOVEKOVIH 
PRAVICAH
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SPlOŠNA dEKlARACIJA O ČlOVEKOVIH PRAVICAH

Spre je la in raz gla si la jo je Ge ne ral na skupš či na Zdru že nih na ro dov 10. de cem bra 1948 z re so lu ci jo 
št. 217 A (III). 

Pream bu la

Ker po me ni priz na nje pri ro je ne ga člo veš ke ga do sto jans tva vseh čla nov člo veš ke druž be in nji ho-
vih ena kih in neod tuj lji vih pra vic te melj svo bo de, pra vič no sti in miru na sve tu; 

ker sta za ni ka nje in tep ta nje člo ve ko vih pra vic pri pe lja la do bar bar skih de janj, ža lji vih za člo veš ko 
vest, in ker je bila stva ri tev sve ta, v ka te rem bi ime li vsi ljud je svo bo do go vo ra in ve ro va nja in v 
ka te rem ne bi ži ve li v stra hu in po manj ka nju, spoz na na za naj viš je pri za de va nje člo veš tva; 

ker je nuj no po treb no, da se člo ve ko ve pra vi ce za va ru je jo z moč jo pra va, da člo vek ne bi bil pri si-
ljen za te ka ti se v skraj ni sili k upo ru zo per ti ra ni jo in na si lje; 

ker je nuj no po treb no pos pe še va ti raz voj pri ja telj skih od no sov med na ro di; 

ker so ljuds tva Zdru že nih na ro dov po nov no po tr di la svo jo vero v te melj ne člo ve ko ve pra vi ce in 
do sto jans tvo in vred nost člo ve ko ve oseb no sti, v ena ko prav nost moš kih in žensk in se od lo či la, 
da bodo pod pi ra la druž be ni na pre dek in us tvar ja nje bolj ših živ ljenj skih po go jev v več ji svo bo di; 

ker so se vse dr ža ve čla ni ce za ve za le, da bodo, v so de lo va nju z Zdru že ni mi na ro di, pos pe še va le 
splo šno in re snič no spo što va nje člo ve ko vih pra vic in te melj nih svo boš čin; 

ker je skup no ra zu me va nje teh pra vic in svo boš čin naj več je ga po me na za po pol no ure sni či tev te 
za ve ze,  

Ge ne ral na skupšči na razglaša 
to Splo šno de kla ra ci jo člo ve ko vih pra vic kot sku pen ideal vseh ljud stev in vseh na ro dov z na me-
nom, da bi vsi or ga ni druž be in vsi posa mez ni ki, ved no v skla du s to dek la ra ci jo, pri pou ku in 
vzgo ji raz vi ja li spo što va nje teh pra vic in svo boš čin ter s po stop ni mi dr žav ni mi in med na rod ni mi 
ukre pi za go to vi li in za va ro va li nji ho vo splo šno in re snič no priz na nje in spo što va nje, tako med 
na ro di dr žav čla nic sa mih ka kor med ljuds tvi oze melj pod nji ho vo ob last jo. 

1. člen 

Vsi ljud je se ro di jo svo bod ni in ima jo ena ko do sto jans tvo in ena ke pra vi ce. Ob dar je ni so z ra zu-
mom in vest jo in bi mo ra li rav na ti drug z dru gim ka kor brat je. 

2. člen 

Vsak do je upra vi čen do uži va nja vseh pra vic in svo boš čin, ki so raz gla še ne s to de kla ra ci jo, ne 
gle de na raso, bar vo ko že, spol, je zik, vero, po li tič no ali dru go pre pri ča nje, na rod no ali so cial no 
pri pad nost, pre mo že nje, rojs tvo ali ka kr šno ko li dru go oko liš či no. 
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Na da lje ni do pust no ni ka kr šno raz li ko va nje gle de na po li tič no ali prav no ure di tev ali med na rod-
ni po lo žaj de že le ali ozem lja, ki mu kdo pri pa da, pa naj bo to ozem lje neod vi sno, pod skrb niš-
tvom, ne sa mou prav no ali ka kor ko li ome je no v svo ji su ve re no sti. 

3. člen 

Vsak do ima pra vi co do živ lje nja, do pro sto sti in do oseb ne var no sti. 

4. člen 

Nih če ne sme biti dr žan ne v su ženjs tvu ne v tla čan ski od vi sno sti; suženjs tvo in tr go vi na s suž nji 
v ka kr šni ko li ob li ki sta pre po ve da na. 

5. člen 

Nih če ne sme biti pod vr žen mu če nju ali okrut ne mu, neč lo veš ke mu ali po ni žu jo če mu rav na nju 
ali kaz no va nju. 

6. člen 

Vsak do ima po vsod pra vi co do priz na nja prav ne spo sob no sti. 

7. člen 

Vsi so ena ki pred za ko nom, vsi, brez di skri mi na ci je, ima jo pra vi co do ena ke ga prav ne ga vars tva. 
Vsi ima jo pra vi co do ena ke ga vars tva pred sle her no di skri mi na ci jo, ki bi kr ši la to dek la ra ci jo, ka-
kor tudi pred vsa kim šču va njem k tak šni di skri mi na ci ji. 

8. člen 

Vsak do ima pra vi co do učin ko vi te ga prav ne ga sreds tva pri pri stoj nih dr žav nih sod nih ob la steh 
pro ti de ja njem, ki kr ši jo te melj ne pra vi ce, priz na ne mu po us ta vi ali za ko nu. 

9. člen 

Nih če ne sme biti sa mo volj no za prt, pri dr žan ali izg nan. 

10. člen 

Vsak do je pri od lo ča nju o nje go vih pra vi cah in dolž no stih in v pri me ru ka kr šne ko li ka zen ske 
ob tož be zo per nje ga upra vi čen ob pol ni ena ko sti do pra vič ne ga in jav ne ga obrav na va nja pred 
neod vi snim in ne pri stran skim so diš čem. 

11. člen 

1. Vsak do, ki je ob to žen kaz ni ve ga de ja nja, ima pra vi co, da ve lja za ne dolž ne ga, do kler ni spoz-
nan za kri ve ga v skla du z za ko nom, v jav nem po stop ku, v ka te rem so mu dane vse mož no sti, 
po treb ne za nje go vo obram bo. 

2. Nih če ne sme biti spoz nan za kri ve ga ka te re ga ko li kaz ni ve ga de ja nja za ra di ka kr šne ga ko li 
rav na nja ali opu sti tve, ki v ča su sto ri tve ni bilo kaz ni vo de ja nje po no tra njem ali med na rod-
nem pra vu. Prav tako se ne sme izre či strož ja ka zen od ti ste, ki je bila pred pi sa na v ča su sto-
ri tve kaz ni ve ga de ja nja. 
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12. člen 

Niko gar se ne sme nad le go va ti s sa mo volj nim vme ša va njem v nje go vo za seb no živ lje nje, v nje-
go vo dru ži no, v nje go vo sta no va nje ali nje go vo do pi so va nje in tudi ne z na pa di na nje go vo čast 
in ug led. Vsak do ima pra vi co do za kon ske ga vars tva pred tak šnim vme ša vanjem ali tak šni mi 
na pa di. 

13. člen 

1. Vsak do ima pra vi co do svo bod ne ga gi ba nja in iz bi re pre bi va liš ča zno traj meja do lo če ne dr ža-
ve. 

2. Vsak do ima pra vi co za pu sti ti ka te ro ko li dr ža vo, vključ no s svo jo last no, in vr ni ti se v svo jo 
dr ža vo. 

14. člen 

1. Vsakdo ima pra vi co v dru gih dr ža vah is ka ti in uži va ti pri be ža liš če pred pre ga nja njem. 

2. Na to pra vi co se ni mo go če skli ce va ti v pri me ru pre go na, ki de jan sko te me lji na ne po li tič nih 
kaz ni vih de ja njih, ki so v nas prot ju s ci lji in na če li Zdru že nih na ro dov. 

15. člen 

1. Vsak do ima pra vi co do dr žav ljans tva. 

2. Ni ko mur se ne sme sa mo volj no vze ti dr žav ljans tvo ali za ko ni ta pra vi ca do spre mem be dr žav-
ljans tva. 

16. člen 

1. Pol no let ni moš ki in žen ske ima jo brez ka kr šnih ko li ome ji tev gle de na raso, dr žav ljans tvo ali 
vero, pra vi co skle ni ti za kon sko zve zo in us ta no vi ti dru ži no. Upra vi če ni so do ena kih pra vic v 
zve zi z za kon sko zve zo, tako med za kon sko zve zo, kot tudi, ko ta pre ne ha. 

2. Za kon ska zve za se sme skle ni ti samo s svo bod no in pol no pri vo li tvi jo obeh bo do čih za kon-
cev. 

3. Dru ži na je na rav na in te melj na ce li ca druž be in ima pra vi co do druž be ne ga in dr žav ne ga 
vars tva. 

17. člen 

1. Vsak do ima pra vi co do pre mo že nja, tako sam, ka kor tudi skup no z dru gi mi. 

2. Ni ko mur ne sme biti pre mo že nje sa mo volj no vze to. 

18. člen 

Vsak do ima pra vi co do svo bo de mi sli, ve sti in ve roiz po ve di; ta pra vi ca vklju ču je svo bo do spre-
mi nja ti pre pri ča nje ali vero in nju no svo bod no, jav no ali za seb no izra ža nje, bo di si po sa mez no 
ali v skup no sti z dru gi mi, s pou če va njem, z iz pol nje va njem verskih dolž no sti, z bo go služ jem in 
oprav lja njem obre dov. 
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19. člen 

Vsak do ima pra vi co do svo bo de miš lje nja in izra ža nja, vštev ši pra vi co, da nih če ne sme biti nad-
le go van za ra di svo je ga miš lje nja, in pra vi co, da lah ko vsak iš če, spre je ma in ši ri in for ma ci je in 
ide je s ka kr šni mi ko li sreds tvi in ne gle de na meje. 

20. člen 

1. Vsak do ima pra vi co do svo bod ne ga in mir ne ga zbi ra nja in zdru že va nja. 

2. Ni ko gar se ne sme pri si li ti k člans tvu v ka te ro ko li druš tvo. 

21. člen 

1. Vsak do ima pra vi co so de lo va ti pri oprav lja nju jav nih za dev svo je dr ža ve bo di si ne po sred no 
ali pa po svo bod no iz bra nih pred stav ni kih. 

2. Vsak do ima pod ena ki mi po go ji pra vi co do jav nih služb v svo ji dr ža vi. 

3. Vo lja ljuds tva je te melj jav ne ob la sti; ta vo lja se mora izra ža ti v ob ča snih in po šte nih vo li tvah, 
ki mo ra jo biti splo šne, ob na če lu ena ko sti in taj ne ga gla so va nja ali po kak šnem dru gem ena-
ko vred nem po stop ku, ki za go tav lja svo bo do gla so va nja. 

22. člen 

Vsak do ima kot član druž be pra vi co do so cial ne var no sti in pra vi co do uži va nja, s po moč jo pri-
za de va nja svo jih skup no sti in med na rod ne ga so de lo va nja in v skla du z ure di tvi jo in sreds tvi neke 
dr ža ve, eko nom skih, so cial nih in kul tur nih pra vic, ne po greš lji vih za nje go vo do sto jans tvo in svo-
bo den raz voj nje go ve oseb no sti. 

23. člen 

1. Vsak do ima pra vi co do dela in pro ste iz bi re za po sli tve, do pra vič nih in za do vo lji vih de lov nih 
po go jev in do vars tva pred brez po sel nost jo. 

2. Vsak do ima, brez ka kr šne ko li di skri mi na ci je, pra vi co do ena ke ga pla či la za ena ko delo. 

3. Vsak do, kdor dela, ima pra vi co do pra vič ne in za do vo lji ve na gra de, ki za go tav lja nje mu in 
nje go vi dru ži ni člo ve ka vre den ob stoj in ki naj se po po tre bi do pol ni z dru gi mi sreds tvi so-
cial ne ga vars tva. 

4. Vsak do ima pra vi co so de lo va ti pri us ta nav lja nju sin di ka ta ali pri dru ži ti se sin di ka tu za za va-
ro va nje svo jih in te re sov. 

24. člen 

Vsak do ima pra vi co do po čit ka in pro ste ga ča sa, vključ no z ra zum no ome ji tvi jo de lov nih ur, in 
pra vi co do ob ča sne ga pla ča ne ga do pu sta. 

25. člen 

1. Vsak do ima pra vi co do tak šne živ ljenj ske rav ni, ki za go tav lja njemu in nje go vi dru ži ni zdrav je 
in bla gi njo, vključ no s hra no, ob le ko, sta no va njem, zdrav niš ko os kr bo in po treb ni mi so cial-
ni mi sto ri tva mi; pra vi co do vars tva v pri me ru brez po sel no sti, bo lez ni, de lov ne nez mož no sti, 
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vdovs tva ter sta ro sti ali dru ge nez mož no sti pri do bi va nja živ ljenj skih sred stev za ra di oko liš-
čin, neod vi snih od nje go ve vo lje. 

2. Ma te rins tvo in otroš tvo sta upra vi če na do po seb ne skr bi in po mo či. Vsi otro ci, bo di si da so 
ro je ni kot za kon ski ali zu naj za kon ske skup no sti, uži va jo ena ko so cial no varstvo. 

26. člen 

1. Vsak do ima pra vi co do izo bra že va nja. Izo bra že va nje mora biti brez plač no vsaj na za čet ni 
stop nji. Šo la nje na za čet ni stop nji mora biti ob vez no. Teh nič no in po klic no šo la nje mora biti 
splo šno do stop no. Viš je šo la nje mora biti na os no vi doseže nih us pe hov vsem ena ko do stop-
no. 

2. Izo bra že va nje mora biti us mer je no k pol ne mu raz vo ju člo ve ko ve oseb no sti in utr je va nju spo-
što va nja člo ve ko vih pra vic in te melj nih svo boš čin. Pos pe še va ti mora ra zu me va nje, strp nost 
in pri ja teljs tvo med vse mi na ro di in med ra sa mi in ver ski mi sku pi na mi ter pos pe še va ti de jav-
nost Zdru že nih na ro dov in ohra ni tev miru. 

3. Star ši ima jo pred nost no pra vi co pri iz bi ri vr ste izo bra že va nja svo jih otrok. 

27. člen 

1. Vsak do ima pra vi co pro sto se ude le že va ti kul tur ne ga živ lje nja svo je skup no sti, uži va ti umet-
nost in so de lo va ti pri na pred ku zna no sti in biti de le žen ko ri sti, ki iz tega iz ha ja jo. 

2. Vsak do ima pra vi co do vars tva mo ral nih in pre mo ženj skih ko ri sti, ki iz ha ja jo iz ka te re ga ko li 
znans tve ne ga, knji žev ne ga ali umet niš ke ga dela, ka te re ga av tor je. 

28. člen 

Vsak do je upra vi čen do druž be ne ga in med na rod ne ga reda, v ka te rem se lah ko v pol ni meri ure-
sni ču je jo pra vi ce in svo boš či ne, do lo če ne v tej dek la ra ci ji. 

29. člen 

1. Vsak do ima dolž no sti do skup no sti, v ka te ri je edi no mo goč svo bo den in po poln raz voj nje-
go ve oseb no sti. 

2. Pri iz va ja nju svo jih pra vic in svo boš čin je vsak do pod vr žen samo tak šnim ome ji tvam, ki so 
do lo če ne z za ko nom, ka te rih iz ključ ni na men je za va ro va ti ob vez no priz na nje in spo što va nje 
pra vic in svo boš čin dru gih ter iz pol nje va nje pra vič nih zah tev mo ra le, jav ne ga reda in splo šne 
bla gi nje v de mo kra tič ni druž bi. 

3. Te pra vi ce in svo boš či ne se v no be nem pri me ru ne sme jo iz va ja ti v nas prot ju s ci lji in na če li 
Zdru že nih na ro dov. 

30. člen 

No be ne do loč be te dek la ra cije se ne sme raz la ga ti tako, kot da iz nje iz ha ja za dr ža vo, sku pi no ali 
po sa mez ni ka ka kr šna ko li pra vi ca do ka kr šne ga ko li de lo va nja ali de ja nja, ki bi ho te lo uni či ti v njej 
do lo če ne pra vi ce in svo boš či ne. 
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PREPOZNAVANJE KRŠITEV
Do zdaj so učenci spoz na li os nov na pra vi la MHP, ute me lji li po tre bo po ob sto ju teh pra vil in raz-
mišlja li o po sle di cah, s ka te ri mi se v pri me rih kršitev pravil srečuje jo žrtve. V tej učni uri bodo 
učenci ra zi ska li vzro ke kršitev pra vil in spoz na li, da vsa ka po sa mez na kršitev lah ko sproži niz 
na dalj njih kršitev (za ko ni tost ve rižne reak ci je).

CIlJI

Učenci:
∗∗ pre poz na jo ne ka te re kr ši tve MHP,
∗∗ poz na jo ne kaj vzro kov kr ši tev pra vil,
∗∗ ra zu me jo za ko ni tost ve riž ne reak ci je.

dEJAVNOST V RAZREdU VSEbINA
U
V
O
d

Učencidelajovpa
rih.
1

Ljudjekršijopravilaizrazličnihvzrokov;kršenjupravilpa
običajnosledijodoločeneposledice.

J
E
d
R
O

Učencidelajovpa
rih(Priloga1)
2

Učencivparihiz
polnijodelovnilist
(Priloge2a,2bin
2c).
3

VzrokizakršitvepravilMHPsonajpogostejepotrebapo
varnosti,željapovojaškiprednosti,maščevanje,obupali
drugačustva,pomanjkanjedrugihmožnosti,nepoznavanje
zakonaindrugo.

Izhodiščnakršitevimavednoposledice,nekatereposledice
papomenijonovekršitveMHP.PosledicekršitevMHPso
podvrženezakonitostiverižnereakcije:posameznakršitev
pravilMHPpogostozačneniznadaljnjihkršitev.

S
K
l
E
P

Učenciporočajoo
raziskanihvzrokih
inposledicahkrši
tevMHP.
4

PosameznakršitevpravilMHPpogostozačneniznadaljnjih
kršitev.Vsakanadaljnjakršitevjeponavadihujšaodizho
diščneoziromapredhodnekršitve–kršitvesestopnjujejo.

1 Učenca drug dru ge mu po ve sta, ka te ro pra vi lo sta v zad njem ča su pre kr ši la, za kaj in kak šne so 
bile po sle di ce.

2 Vsak par učen cev dobi be se di lo Gla so vi iz voj ne in v iz po ve dih de se tih lju di skuša pre poz na ti 
kršitve MHP. 

3 Po lo vi ca pa rov se uk var ja z ra zi sko va njem vzro kov, dru ga po lo vi ca pa z ra zi sko va njem po sle dic 
kršitev pra vil.  Parom raz de li te raz lične učne li ste (2A – vzro ki, 2B – po sle di ce). Pa rom, ki bodo 
ra zi sko va li po sle di ce kršitev, lah ko težav nost pri la go di te na pred la ga na načina: 
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a) po na ve de nem zgle du pod vsa ko iz ho diščno kršitev sami do pišite možne na dalj nje kršitve, 

nato pa list raz režite na po sa mez ne po sle di ce/kršitve, ki naj jih učenci ure di jo v us trez no za-
po red je in pri le pi jo na učni list 2C;

b) pari naj na učnem li stu 2C pri kažejo širšo/po drob nejšo sli ko možnih po sle dic, lah ko pa raz-
ve ja no ve ri go po sle dic tudi na rišejo na pla kat.

4 Po iz pol nje ni na lo gi se pari, ki so ra zi sko va li vzro ke kršitev, po vežejo v sku pi no in pre gle da jo 
svo je ugo to vi tve. Ena ko v dru gi sku pi ni pre gle da jo svo je ugo to vi tve pari, ki so ra zi sko va li po sle-
di ce kršitev. Na kon cu sku pi ni pred sta vi ta svo je ugo to vi tve še dru ga dru gi.

dOdATNE dEJAVNOSTI

a) do dat ne ak tiv no sti/vpra ša nja: 
∗∗ Učen ci ob li ku je jo pred lo ge za ome ji tev iz bra ne kr ši tve MHP. Ka te re po sle di ce bi lah ko 
ime li po sa mez ni pred lo gi? K če mu bi te po sle di ce na da lje vo di le? Meni te, da bi se z va ši-
mi pred lo gi stri nja la ve či na na ro dov – za kaj (ne)? Kako bi uve lja vi li svo je pred lo ge (npr.: z 
uka zo va njem, ur je njem, kaz no va njem)?

∗∗ Učenci izdelajo plakat s predlogi za omejitev kršitve, lahko pa tudi plakat, na katerem 
določeno kršitev ponazorijo.
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Pri lo ga 1

GlASOVI IZ VOJNE

Gla so vi iz voj ne so pri če va nja lju di, ki so bili ne dol go tega vple te ni v obo ro že ne spo pa de. Opi su je jo 
kr ši tve, ki so se jim zgo di le, ki so jim bili pri če ali pa so o njih sli ša li pri po ve do va ti.

V mno gih pri me rih so se vo ja ki preob le kli iz uni form v ci vil na ob la či la. Kako bi lah ko ve de li, kdo 
je v re sni ci ci vi list? Zato mo raš, če na pa deš me sto, po bi ti vse, kar se pre mi ka.

Vo jak

Ker ci vi li sti ku ha jo in pri na ša jo hra no vo ja kom, da se lah ko bo ju je jo, s tem tudi sami so de lu je jo 
v boju. Brez te hra ne vo ja ki ne bi ime li mo či, da bi se bo je va li z nami. Tako so vo ja ki vsi, ne gle de 
na to, ali no si jo uni for mo ali ne. Ci vi li sti, ki ku ha jo hra no za vo ja ke, so v voj ni, čeprav niso obo-
ro že ni. Zato jih ima jo vo ja ki pra vi co ubi ti.

Po velj nik

Zvez ne sile niso mo gle zav ze ti vasi, zato so pre pre či le, da bi ka te ra koli hu ma ni tar na po moč do-
se gla vas. To je nji ho va stra te gi ja spod bu ja nja la ko te in stra da nja, in to je na ro be.

Nek da nji bo jev nik

Med voj no je po velj nik opre de lil etič ni ko deks, kot na pri mer: ni ko li ne poš ko duj te lju dem pri-
del ka. A pozneje so se oko liš či ne spre me ni le. Med bo je va njem je uni če va nje gos po dars tva po sta-
lo glav na po li ti ka; vo ja kom so uka za li, da naj, če ne mo re jo do se či če sa ve li ke ga, na pa de jo last ni-
no lju di. Uni če va nje vse ga, po ži ga nje do pra hu – tako smo pre ma go va li so vraž ni ka. 

Nek da nji bo jev nik

Uni če va nje ver skih in zgo do vin skih kra jev je del te voj ne. Med voj no ti na mreč ni mar za nič; 
uni či ti ho češ vse, kar ti pri de na pot, samo da bi do bil voj no.

Nek da nji uči telj in vodja be gun ske ga ta bo ra

Ubi ja lo se je za po vra či lo. Naj prej so vo ja ki za je li in ubi li ra nje ne ga gve ril ca, ki ga je vo zil Rde či 
križ. Nato so gve ril ci za po vra či lo za je li in ubi li vo ja ka. To so sto ri li zato, da Rde či križ ne bi več 
pre va žal ra nje nih vo ja kov s ka te re koli stra ni. Èe je ne kaj na re di la ena stran, je to sto ri la tudi dru-
ga.

Nek da nji bo jev nik

Voj ska ne bi sme la upo rab lja ti ci vi li stov za ži vi ščit. Am pak v tej voj ni so to po go sto po če li. Po sta-
vi li so na pri mer stroj ni co na cerk ve no stre ho ali na vrh zgrad be, v ka te ri so ži ve li ci vi li sti. Nih če 
ni upo šte val ni če sar, kar bi mo ral. Ker so nam gro zi li, smo stre lja li na te zgrad be.

Nek da nji pri por nik
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Tam so bila de kle ta, ki so jih po si li li, in zdaj ima jo otro ke, ki ni ma jo oče tov. To je zlo čin, ki ne bo 
niko li re šen.

Pre bi va lec me sta

Uka za li so nam, da mo ra mo, ka dar se pre mak ne mo z ene ga me sta na dru go, za stru pi ti vodo. To 
je bil del voj sko va nja, pre ži vet je moč nej še ga. Re če jo ti, da so ti ljud je so vraž ni ki, ki te bodo ubi li, 
če te do bi jo. Toda ve či na teh lju di je uje tih, to so lah ko po vsem ne dolž ni ljud je, ki se pre mi ka jo iz 
kra ja v kraj. Ti ljud je ni ma jo no be ne ga upa nja, ni ma jo hra ne; zato je na ro be, da se jih za strup lja.  

Nek da nji bo jev nik

Eden od raz lo gov, za kaj vo ja ki po bi ja jo ci vi li ste, je, da ko vojska utr pi hude iz gu be, vo ja ki po kli-
če jo ci vi li ste, da pri de jo sko pat gro bo ve. Po tem, ko so gro bo vi sko pa ni, ci vi li ste po bi je jo, saj so 
smrt vo ja kov pov zro či li nji ho vi ljud je. To sto ri jo iz jeze. Vo ja ki, ki to sto ri jo, so iz niž jih slo jev, so 
ne pi sme ni in niso izo bra že ni za voj no. 

Po velj nik
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Pri lo ga 2a

PREPOZNAVANJE KRŠITEV IN RAZISKOVANJE VZROKA KRŠITEV

a) V po sa mez ni zgod bi s svo ji mi be se da mi opre de li osnov no (iz ho diščno) kršitev MHP in ji pri-
piši šte vilčno oz na ko kršitve gle de na sez nam os nov nih pra vil MHP.

1. iz da ja nje za ci vi li sta  [1.4.] 

2.  [__.__] 

3.  [__.__] 

4.  [__.__] 

5.  [__.__]

6.  [__.__]

7.  [__.__]

8.  [__.__]

9.  [__.__]

10.  [__.__]

b) V raz pre del ni ci oz na či (X) vzrok, ki je po tvo jem mne nju naj bolj vpli val na kr ši tev.

Številka
zgodbe

Potrebapo
varnosti

Željapo
vojaški
prednosti

Povračilo
ukrepa

Obupali
druga
čustva

Pomanjka
njedrugih
možnosti

Nepoznava
njezakona

Drugo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Pri lo ga 2b

RAZISKOVANJE POSlEdIC KRŠITEV

Izhodiščna kršitev ima ved no po sle di ce, ne ka te re po sle di ce pa pred stav lja jo nove kršitve MHP.

IZHOdIŠČNA KRŠITEV IN MOŽNE POSlEdICE –  
1. stran

POSlEdICA/
KRŠITEV

ŠTEVIlKA 
KRŠIVE

Vojakisopreoblečenivcivilnaoblačila. K [1.4.]
→Nimogočerazlikovatimedbojevnikiincivilisti. P /
→Nedolžnicivilistisotarčenapada. K [1.1.]
→Otrocipostanejosirote. P /
→
Vojakisopreoblečenivcivilnaoblačila. [__.__]
→Pojavisesum,dasošedrugekrinke. [__.__]
→Medicinskoinhumanitarnoosebjejeosumljeno,
dasobojevniki.

[__.__]

→Človekoljubnodelojemotenoaliustavljeno. [__.__]
→ [__.__]
Civilistivojakomkuhajohrano. [__.__]
→ [__.__]
→ [__.__]
→ [__.__]
→ [__.__]
Vojskapreprečičlovekoljubnipomočidostopdovasi. [__.__]
→ [__.__]
→ [__.__]
→ [__.__]
→ [__.__]
Vojskapožgepridelek. [__.__]
→ [__.__]
→ [__.__]
→ [__.__]
→ [__.__]
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IZHOdIŠČNA KRŠITEV IN MOŽNE POSlEdICE – 
2. stran

POSlEdICA/
KRŠITEV

ŠTEVIlKA 
KRŠIVE

Vojskazajameinubijeranjenegagverilca. [__.__]
→ [__.__]
→ [__.__]
→ [__.__]
→ [__.__]
Vojskauporabljacivilistezaživiščit. [__.__]
→ [__.__]
→ [__.__]
→ [__.__]
→ [__.__]
Dekletasoposiljena. [__.__]
→ [__.__]
→ [__.__]
→ [__.__]
→ [__.__]
Vojskazastrupivodo. [__.__]
→ [__.__]
→ [__.__]
→ [__.__]
→ [__.__]
Vojskauničiverskealizgodovinskeobjekte. [__.__]
→ [__.__]
→ [__.__]
→ [__.__]
→ [__.__]
Civilistikopljejogrobovezavojake. [__.__]
→ [__.__]
→ [__.__]
→ [__.__]
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Pri lo ga 2c

RAZISKOVANJE POSlEdIC KRŠITEV

Izho dišč na krši tev in mož ne po sle di ce Št.  
kr ši tve

 [__.__] 
[__.__] 
[__.__] 
[__.__] 
[__.__] 
[__.__] 
[__.__] 
[__.__] 
[__.__] 
[__.__] 
[__.__] 
[__.__] 
[__.__] 
[__.__] 
[__.__] 
[__.__] 
[__.__] 
[__.__] 
[__.__] 
[__.__] 
[__.__] 
[__.__] 
[__.__] 
[__.__] 
[__.__] 
[__.__] 
[__.__] 
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VOJNI ZlOČIN IN SANKCIONIRANJE
Med vo jaš ki mi ak tiv nost mi se do ga ja jo raz ne kr ši tve med na rod ne ga hu ma ni tar ne ga pra va (voj ni 
zlo či ni). Uč ni uri ra zi sku je ta ne ka te ra vpra ša nja, ki za de va jo iz vr še va nje in uve ljav lja nje MHP 
za za go tav lja nje po pol ne ga spo što va nja pra vil. Obrav na va ta tudi ukre pe za spod bu ja nje oza-
veš če no sti in spo što va nja hu ma ni tar ne ga pra va.

Učen ci s po moč jo gra di va raz prav lja jo o te melj nih na če lih pra vič no sti v ča su obo ro že nih spo-
pa dov in spoz na jo ko mi si jo re sni ce kot ene ga iz med na či nov, na podla gi ka te re ga so se mno ge 
dr ža ve spo pad le s po sle di ca mi spo pa dov. Vse bi na uč nih ur spod bu ja k raz miš lja nju o tem, kaj 
lah ko dr ža ve sto ri jo za za go tav lja nje pra vi ce.

CIlJI

Učen ci:
∗∗ us vo ji jo po jem voj ni zlo čin,
∗∗ so spo sob ni pre poz na ti ne ka te re voj ne zlo čine (kr ši tve MHP),
∗∗ ra zu me jo, da kaz no va nje kr ši te ljev vpli va na do bro bit druž be po obo ro že nem spo pa du,
∗∗ spoz na jo na či ne sank cio ni ra nja voj nih zlo či nov (kr ši tev MHP).

dEJAVNOST V RAZREdU VSEbINA

U
V
O
d

Učiteljvvodeniraz
pravipostopomaobli
kujeoziromaopredeli
naslovučneure.
1

Mednarodnohumanitarnopravo(MHP),kotvsiprav
nisistemi,potrebujemehanizmeizvrševanjainuve
ljavljanja.Državesozavezanezazatiranjevsehkršitev
ženevskihkonvencij.Državeimajotudiposebneobvez
nosti,kisopovezaneznajhujšimikršitvamiMHP,kise
jihsmatrazavojnezločine.MHPdoločaodgovornost
posameznikazakršitve,kijihzagrešialiukažedru
gim,najjihzagrešijo.

Zahtevatudi,dasotisti,kisoodgovornizahudekr
šitve,kazenskopreganjaniinkaznovanikotzločinci.
Tojelahkostorjenonadržavniravniali,vnekaterihpri
merih,namednarodniravni.Nekateredržavepasodo
dalešetretjipristopkiskanjupravice–komisijeresnice
insprave.

J
E
d
R
O

Učencinapodlagi
tabele(Priloga1)
izberejosvojodgovor
ingautemeljijo.

Učiteljzučenci
primerjaodgovorez
grafom(Priloga2),
kiustrezaizbranima
vprašanjema.

Amnestijaoziromapomilostitev–vladnaodločitev,ki
preprečujesojenjeskupiniljudizadoločenadejanja.
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J
E
d
R
O

Učencidelajoz
besedilom(Priloga3).
2

Učencirazpravljajoo
odlomkuizženevske
konvencije.
3

Učiteljvodirazpravo,
vkateriskupajz
učenciopredelivojni
zločin.
4

»Visokepogodbeniceseobvezujejo,dabodosprejele
zakonskepredpisezaustreznokaznovanjeoseb,kiso
hudokršiletokonvencijoalipasotoukazale…«

Člen49/50/129/146,skupenštirimženevskimkonvencijam

StatutMednarodnegakazenskegasodiščanavajahude
kršitveMHP,kispadajomedvojnezločine,koso
zagrešeneprotikaterikolizaščiteniosebi:ranjenemu
alibolnemubojevniku,vojnimujetnikom,zapornikom,
civilistom,itd.Nekateresotupovzete:
– namernoubijanje,
– mučenjeinnehumanoravnanje,
– namernopovzročanjehudegatrpljenja,
– namernousmerjanjenapadovproticivilistomali

civilnimobjektom,aliprotiosebju,objektom,
materialu,enotamalivozilom,vključenimv
človekoljubnopomoč,

– preganjanje,nasilnopremeščanjealipreseljevanje
civilistov,

– uporabaprepovedanegaorožja,izstrelkovin
sredstevtermetodvojskovanja,kisotakenarave,da
povzročijonepotrebnotrpljenje,alikisamaposebi
nedelajonobenihrazločkovgledenacilje,

– namernopovzročanjestradanjacivilistovkotmetode
vojskovanja,stem,dajihprikrajšamozasredstva,ki
sonujnopotrebnazanjihovopreživetje,

– plenjenjepomestihalikrajih,
– jemanjetalcev,
– zagrešitevposilstva,spolnegasuženjstva,vsiljene

prostitucijealikakršnekolidrugeoblikespolnega
nasilja,

Učenciizpolnijotabelo
(Priloga4),napodlagi
katereučiteljvodi
razpravoomožnih
aktivnostihvčasu
miru,medoboroženim
spopadominpo
končanemoboroženem
spopadu.
5

– ubojaliranitevbojevnika,kisejepredal,takoda
jepoložilsvojeorožjealidanimavečsredstevza
obrambo,

– novačenjealivpokliciotrok,mlajšihodpetnajstih
let,voboroženesilealinjihovauporabazaaktivno
sodelovanjevsovražnostih,

– naklepninapadzvednostjo,dabotaknapad
povzročilpretiranestranskeizgubeživljenjali
pretiranepoškodbecivilistovalipoškodbenacivilnih
objektihaliobsežne,dolgotrajneinhudepoškodbe
nanaravnemokolju,

– uporabaprisotnosticivilistovalidrugihzaščitenih
osebzato,dasenatanačinpreprečijovojaške
operacije,usmerjenenadoločenetočke,območjaali
vojaškesile,
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– izrekanjekazniinnjihovoizvajanje,nedabiprej
obsodboizreklorednoustanovljenosodišče,kiima
narazpolagovsasodnaporoštva,kisonavadno
priznanakotnujnopotrebna.

Izčlena8StatutaMednarodnegakazenskegasodišča

Aktivnostipovojaškemspopadu:
Oboroženesilesoodgovornezaspremljanje
uveljavljanjaMHPindolžneustavitikršitve,čese
pojavijo,insicerzdiscipliniranjemterustreznimi
prijavami.Oboroženesilemorajotudiustavitiin
prevzetiustrezneaktivnostiprotisvojimpripadnikom,
kisobodisiizvršilibodisiukazalikršitveMHP,terjih
pripeljatipredsodišče.

S
K
l
E
P

Učiteljpovzame
temeljnevsebineučne
ure.
6

Humanitarnopravozahteva,daljudje,kisozakrivili
aliukazalikršitve,pridejopredsodišče.Vsaka
državapodpisnicaženevskihkonvencijjeodgovorna
zarazširjanje,spoštovanjeinuveljavljanje
mednarodnegahumanitarnegaprava.

Mednarodnakazenskasodiščasoserazvilakot
rešitevzaštevilneprobleme,povezanezdoločanjem
oblasti,kilahkosodiinkaznujevojnezločince.Kadar
sodnikirazsojajookrivdi,upoštevajo,alijeobtoženec
naklepnozagrešilkršitvezakonov,katerihjeobtožen.
Nitispoštovanjeukazovnitipodobnekršitve,kiso
jihzagrešilidrugi,posameznegakršiteljaneodvežejo
krivde.
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1 Predlagana vprašanja: 
∗∗ Kaj doleti osebo, ki krši določeno pravilo (hišno pravilo, šolski red …)? (Odg.: kazen)
∗∗ Kaj se zgo di z ljud mi, ki za gre ši jo kri mi nal no de ja nje (kra ja, umor …)? (Odg.: so di jo jim) 
(Upo ra bi te ne dav ne lo kal ne pri me re. Učen ci naj ne po da jo le kaz ni, am pak tudi raz lo ge.)

∗∗ Ali je tre ba med vo jaš ki mi spo pa di upo šte va ti kak šna pra vi la?
∗∗ Kaj se zgo di z vo ja ki, za ka te re ve lja sum, da so med obo ro že ni mi spo pa di kr ši li pra vi la? 
(Odg.: Sodi jo jim na vo jaš kem so diš ču.)

∗∗ Ka te re so po drob no sti in raz li ke med pri me ri, ki vklju ču je jo vsa kod nev ni kri mi nal, in ti-
sti mi, ki vklju ču je jo kr ši tve pra vil, ki ve lja jo v voj ni?

2 Pred la ga na in ter pre ta ci ja tek sta: 
∗∗ Učen ci ugo tav lja jo, ali so se ci ti ra ne ose be od lo či le za ka zen ali po mi lo sti tev
(Upo ra bi te lah ko ob li ko gla so va nja učen cev, za pi sa mne nja vsa ke ga učen ca na šol sko tab lo, 
gla so va nje z barv ni mi kar tonč ki (ze le na bar va – po mi lo sti tev; rde ča bar va – ob sod ba)).

    Pred la ga ni vpra ša nji:
∗∗ Za kaj so se po sa mez ni av tor ji opre de li li bo di si za ka zen bo di si za opro sti tev kr šil cev MHP?
∗∗ Kak šne so lah ko po sle di ce, ki jih ima do lo če na iz bra na re ši tev na žr tve,  kr ši te lje  in  druž-
bo kot ce lo to?

3 Pred la ga ni vpra ša nji:
∗∗ Kaj mora sto ri ti dr ža va, če ugo to vi, da je bilo kr še no MHP (voj no pra vo)?
∗∗ Ka te re dr ža ve mo ra jo tako rav na ti? Vse ali le pod pi sni ce?

4 Pred la ga na vpra ša nja:
∗∗ Kaj je voj ni zlo čin? Ka te ra de ja nja se vse poj mu je jo kot voj ni zlo čin?
∗∗ Kaj je zlo čin in kaj kr ši tev?
∗∗ Na pod la gi ak tual nih do god kov ali na pod la gi zgo do vin skih dej stev na ve di te še dru ge pri-
me re voj nih zlo či nov!

5 Pred la ga ni vpra ša nji:
∗∗ Kaj vse še se lah ko sto ri po obo ro že nem spo pa du, da se za go to vi pra vi ca ter mož nost  
žr tvam voj ne, da za ži vi jo v miru? (Odg.: Od škod ni na so rod ni kom žr tev, me dij sko priz na nje,jav no 
opra vi či lo,  spo min sko obe lež je, ko mi si ja za pra vič nost in spra vo, is ka nje os tan kov žr tev po bo jev …)

∗∗ Kak šen je na men po voj nih ak tiv no sti, če ni le kaz no va nje kr ši te ljev? (Odg.: Po mi ri tev spr tih 
stra ni, za ce li ti rane, pris pe va ti k so cial ni ob no vi, na re di ti pre mik od na si lja k miru …)

6 Vse bi ne pov ze mi te s spra še va njem ali mi sel nim vzor cem.
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dOdATNE dEJAVNOSTI

a) do dat ne ak tiv no sti/vpra ša nja: 
∗∗ Ali poz na te kak šen kon kre ten zgo do vin ski pri mer ob tož be ne hu ma ne ga ve de nja v obo ro-
že nem spo pa du? Kaj je bilo gle de tega stor je no? Kak šen je bil re zul tat?

∗∗ Raz prav ljaj te o na sled njih ci ta tih in vse bin skem raz mer ju med nji ma:

Po kon ča ni dr žav ljan ski voj ni mora po sa mez nik od pu sti ti in po za bi ti.
Paul Thi baud, ese jist

Pre več od puš ča nja in po zab lja nja pre pre ču je zdrav lje nje rane.
Lo uis Joi net, po seb na po ro če val ka ZN gle de ne kaz no va no sti

∗∗ Raz prav ljaj te o na sled nji mi sli: Bo lje je ime ti pra vi čen za kon, ki se ve li ko krat kr ši, kot pa 
za ko na sploh ne ime ti.

∗∗ Ka te ra med na rod na so diš ča poz na te?

b) do dat no tek stov no gra di vo: 
∗∗ Je pre poz no?
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Priloga 1

MNENJA O KAZNOVANJU VOJNIH ZlOČINCEV

Ali bi morali biti ljudje, ki so zagrešili vojni zločin, kaznovani?

dA.
NE.
NE VEM.

Ali bi morali biti ljudje, ki so kršili pravila, ko je spopad končan ... 

... POSTAVlJENI PREd SOdIŠČE?

... RAZKRITI JAVNOSTI, A NE POSTAVlJENI PREd SOdIŠČE?

... OPROŠČENI AlI dObITI AMNESTIJO?

... POZAblJENI?
(NE VEM.)
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Priloga 2

MNENJA O KAZNOVANJU VOJNIH ZlOČINCEV

V letih 1998–99 je bila izvedena raziskava v 16 državah (od katerih jih je 12 nedavno izkusilo 
oboroženi spopad). Grafa kažeta odgovore izprašancev.

Ali bi morali biti ljudje, ki so zagrešili vojni zločin, kaznovani?

Da.

Ne.

Ne vem.

... postavljeni pred sodišče?

... razkriti javnosti,  
a ne postavljeni pred sodišče?

... oproščeni ali dobiti amnestijo?

... pozabljeni?

(Ne vem.)

Ali bi morali biti ljudje, ki so kršili pravila, ko je spopad končan …
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Priloga 3

POGlEdI NA POZAblJANJE AlI ISKANJE PRAVICE

Ko je državljanske vojne enkrat konec, je treba odpustiti in pozabiti.
Paul Thibaud, esejist

Preveč odpuščanja in pozabljanja prepreči, da bi se rane zacelile.
Louis Joinet, sodnik in posebni poročevalec o nekaznovanju pri ZN

Kambodža: pogleda dveh žrtev

1. glas

Zaradi njegove umirjenosti in hladnega izraza bi lahko mislil, da je premagal osebno tragedijo. 
A je ni. Še vedno sliši krike in podobe mučenja so še vedno vtisnjene v njegovem spominu. Hoče 
pravico, ne maščevanja. Kako bi lahko pozabil? Takrat sem bil star 30 let in vse je neizbrisno vti-
snjeno v mojem spominu. Vse žrtve čutijo tako kot jaz; hočemo, da Rdeči Kmeri nosijo posledice 
svojih dejanj.

Vann Nath, ki je preživel kamboški mučilni center, kjer je izginilo 18 tisoč ljudi

2. glas

Kakšen pomen bi imelo za povprečnega Kambodžana, če bi sodili Ta Moku [vodji Rdečih Kme-
rov]? Rad bi samo, da Kambodža ostane mirna država.

Taksist, ki je izgubil očeta ter pet bratov in sestro

Čile: dva pogleda

1. glas

Postavitev politikov pred sodišče bi morala spodbuditi skupnost, v kateri so bili zločini zagrešeni, 
da si izpraša svojo vest. Postaviti Pinocheta pred sodišče v Čilu je gotovo vredno, ker se prebivalci 
Čila dobro zavedajo, da jih je polovica podpirala državni udar.

Paul Thibaud, esejist

2. glas

Brez resnice in pravice ne bo sprave. Vedeti moramo, kje so trupla tistih, ki so izginili.

Gladys Diaz, novinarka, več kot dve leti je bila politična zapornica
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Sierra Leone: trije pogledi iz Sierre Leone

1. glas

Amnestija ne bo le neuspešna pri reševanju težav te države, temveč bo pomagala obdržati začara-
ni krog nasilja in nekaznovanja. Amnestije ne delujejo.

Abdul Tejan-Cole, odvetnik

2. glas

Kaj bi storil, če bi srečal svoje mučitelje na ulici? Rekel bi jim, da bo Vsemogočni nekega dne iz-
bral med njihovimi družinami in mojo. Če ne bomo odpustili, bo še več ljudi izgubilo svoje roke.

Lemain Jusu Jarka, uporniki so mu odsekali obe dlani, da bi ga kaznovali za to, ker je kril hčerin pobeg

3. glas

Sem človek načel in verjamem, da bi morali biti zločini kaznovani. A kdo bo sodil koga? Nihče ni 
v resnici v oblasti. Če bi vlada rekla: »Postavili vas bomo pred sodišče,« bi se uporniki spet začeli 
bojevati.

Alimany Koroma, župnik

Sierra Leone: Pogleda dveh tujcev

1. glas

Amnestija je le ponoven začetek kroga nekaznovanja /…/. Zločini so bili tako grozoviti, da pre-
prosto ne moremo pričakovati trajnega miru.

Corinne Dufka, iz organizacije Human Rights Watch

2. glas

Amnestija je popolnoma nesprejemljiva. Razočaran sem. A potem vidim otroke, ki jih hranimo 
in pazimo nanje, in pozabim na to. Ljudje v Sierri Leone vedo, kaj hočejo – mir, raje kot pravico. 
Na neki način je amnestija škandal, a na neki način je morda pametna.

Človekoljubni delavec

Katere ukrepe lahko izvedejo pred oboroženim spopadom, med njim in po njem …
• vojska?
• vlada?
• sodna telesa?
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Priloga 4

V ČASU MIRU MEd ObOROŽENIM 
SPOPAdOM

PO ObOROŽENEM 
SPOPAdU

VOJSKA

VlAdA

SOdNA TElESA
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dodatno gradivo

JE PREPOZNO?

GlA SO VI

Mne nji dveh viš jih ge ne ra lov, ki sta bila na dolž no sti med al žir ski mi do god ki

Ne, mu če nje ni nuj no po treb no v voj ni. Po pol no ma do bro je mo go če sha ja ti brez nje ga. Uža lo-
stim se, ko se spom nim Al ži ri je, ker je bilo mu če nje del ta kratnega miš lje nja. Stvari bi lah ko na-
re di li dru ga če.

Ge ne ral Jac ques Mas sau

Ni ko li ni sem ma ral mu če nja, a ko sem pris pel v Al žir, sem se od lo čil, da ga bom mo ral upo ra bi-
ti. Ta krat je bila to že stan dard na prak sa. V ena kih oko liš či nah bi sto ril isto; ne ver ja mem, da je 
ob sta ja la al ter na ti va. Mo ram do da ti, da sem na vad no do bil do bre re zul ta te brez mu če nja. Re kel 
bi celo, da sem naj več je us pe he do se gel brez ene ga sa me ga udar ca ose be, ki sem jo za sli še val. A 
v ne ka te rih pri me rih to pre pro sto ne de lu je, ko de la te pod hu dim ča sov nim pri ti skom. Nas pro-
tu jem ide ji, da bi se Fran ci ja da nes opra vi či la. Ni ma mo se za kaj opra vi če va ti. Priz na ti spe ci fič na 
dejs tva, vse ka kor, a brez pos plo še va nja. Oseb no ni če sar ne ob ža lu jem.

Ge ne ral Paul Aus sa res ses

O VO JA KIH

Ve te ra ni se ču ti jo, kot d a jih kle ve ta jo s tem, kako so ob tož be mu če nja us mer je ne zo per dva mi-
li jo na ti stih, ki so v tej voj ni slu ži li in ima jo pri tej za de vi či sto vest.

Wlady slas Ma rek, de se tar v Al ži ru od 1960 do 1962,  
zdaj pred sed nik Na cio nal ne ga zdru že nja al žir skih in tu ni zij skih ve te ra nov

Zelo malo vpo kli ca nih vo ja kov je bilo vple te nih v mu če nja. A mno gi so ve de li zanj, ga vi de li in 
niso re kli ni če sar, ker zah te va upor vo jaš ki dis ci pli ni nad pov preč no stop njo po gu ma. Ob sta ja la je 
splo šna kli ma ra siz ma in pred vsem pre zi ra, ki je svojs tven ko lo nial nim voj nam, kar je omo go ča lo 
tak pa si ven od nos do na si lja.

Greg Dous sin, pred sed nik Zve ze fran co skih ve te ra nov in voj nih žr tev

Vpo kli ca ni voja ki so se bali, kaj se bo zgo di lo z nji mi, če bi raz prav lja li o uka zih ali jih za vr ni li, 
še po se bej uka ze gle de mu če nja. Vsi brez iz je me so vsaj sli ša li ali vi de li mu če nje, ko je po te ka lo. 
Pra vi jo mi, da nji ho ve trav me iz vi ra jo iz tega, da ta krat niso rekli ne; da so bili sta ri 20 let in se 
niso mo gli pri pra vi ti do tega, da bi se upr li.

Ma rie-Odi le Go dard, psi ho lo gi nja
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O Od GO VOR NO STi

Os nov no od go vor nost no si jo po li tič ne ob la sti, ki so do bro ve de le, kaj se do ga ja, in voj ski ne bi 
sme le dati neo me je nih poob la stil.

Hu gues Dal le au, pred sed nik na cio nal ne zve ze ve te ra nov

Če fran co ska vla da ni ho te la mu čenj, bi mo ra la to po ve da ti ja sno in urad no. Če za ra di po manj ka-
nja ja snih na vo dil voj ska ni ho te la mu čenj – da bi ohra ni la svo jo čast ali čast Fran ci je –, bi mo ra la 
hie rar hi ja to ja sno po ve da ti.

Ro ger Mo nie, po roč nik v re zerv ni voj ski

Mno gim se je v Fran ci ji v ti stem ča su mu če nje zde lo upra vi čen od go vor na hu do dels tva, ki so jih 
zagre ši li al žir ski na cio na li sti.

Be nja min Sto ra, pro fe sor zgo do vi ne

O PO ZAb lJA NJU, PRA VI CI IN RE SNI CI

Ob sta ja po tre ba po po go vo ru o teh sra mot nih epi zo dah: ar hi ve bi mo ra li od pre ti, zbra ti pri po-
ve di prič, pri sluh ni ti raz lič nim po gle dom na do god ke. Dr ža va se lah ko več nau či iz čr nih stra ni 
svo je zgo do vi ne kot iz ti stih, na ka te rih se pred stav lja kot si jaj ni ju nak ali ne dolž na žr tev.

Tzve tan To do rov, fi lo zof

Za žr tve in nji ho ve dru ži ne ni nič bolj po mem bno kot to, da vi di jo raz krit je re sni ce. Do kler se to 
ne zgo di, ža lo va nje ne more biti kon čano in olaj ša nje ni mo go če. Isto ve lja za narode. Priz na va nje 
pre te klo sti – ne gle de na to, kako tra gič na in bo le ča je – je ključ ne ga po me na za pri hod nost, ker 
na ro di – kot ljud je – ne mo re jo za ved no ži ve ti v la ži. Po treb no je, da Fran ci ja in Al ži ri ja pre poz-
na ta re sni co o zlo či nih, ki sta jih za grešili obe stra ni med al žir sko voj no.

Ro bert Ba din ter, nek da nji fran co ski pra vo sod ni mi ni ster

Moja edi na skrb je ra zu me ti, kako lah ko ci vi li zi ra no ljuds tvo zdr sne na zaj v bar bars tvo. Če naj bi 
pre pre či li, da se taka sra mot na epi zo da po no vi, ji mo ra mo po gle da ti na rav nost v obraz – po ve da-
ti re sni co o po li tič nem ozad ju mu če nja. No če mo, da bi na ši si no vi od kri li gro zo na nji ho vi poti 
sko zi živ lje nje in sram v sr cih samo zato, ker so nji ho vi očet je la ga li.

Jac ques Jul liard, nek da nji čast nik, ki je slu žil v Al ži ri ji

Tre nut no ni sem za re ši tev s kaz no va njem. Bo lje bi bilo kon ča ti te voj ne spo mi na, kot pa jih oživ-
lja ti za ved no. Mor da bi bilo mo go če us ta no vi ti ko mi si jo za re sni co in spra vo, se stav lje no iz od-
vetnikov, čast nih lju di z in te gri te to, po li tič nih oseb in zgo do vi nar jev, da bi spo min na to, kar se je 
zgo di lo, lah ko kro žil med raz lič ni mi sku pi na mi.

Be nja min Sto ra, pro fe sor zgo do vi ne
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Med na rod no pra vo pre po ve du je mu če nje v ka kr šnih koli oko liš činah, na pri mer:

Pri obo ro že nem spo pa du, ki ni med na rod ne na ra ve

3. člen, sku pen vsem štirim že nev skim kon ven ci jam (1949)

Pro ti prej na ve de nim ose bam mo ra jo os ta ti zme raj in po vsod pre po ve da ni na sled nji po stop ki:

a) ogro ža nje živ lje nja in na si lje nad oseb nostno ne do ta klji vost jo, kar ve lja še zla sti za umor 
ka kr šne koli vr ste, po hab lje nje, okrut no sti in mu če nja …

2. člen kon ven ci je ZN pro ti mu če nju (1984)

Ka dar koli

1. Vsa ka dr ža va čla ni ca mora spre je ti učin ko vi te za ko no daj ne, uprav ne, sod ne in dru ge 
ukre pe za pre pre če va nje mu če nja na vsem ozem lju, ki je pod nje no sod no pri stoj nost jo.

2. No be ne izred ne oko liš či ne, kot so voj no sta nje ali ne po sred na voj na ne var nost, no tra nja 
po li tič na ne sta bil nost ali ka kr šna koli dru ga jav na po tre ba, ne mo re jo biti opra vi či lo za 
mu čenje.

3. Ukaz viš je ga us luž ben ca ali jav ne ga or ga na ob la sti ne more biti opra vi či lo za mu če nje.



85
Vojni zločin in sankcioniranje

7. IN 8. UČNA URA

ZGOdOVINSKO OZAdJE JAVNE RAZPRAVE V FRANCIJI

1954–1962 Fran ci ja na po ve voj no bo jev ni kom za neod vi snost v Al ži ri ji.

1962  Evian ski spora zu mi med Fran ci jo in Al ži ri jo kon ča jo voj no. Vklju ču je jo tudi splo-
šno am ne sti jo za ti ste na obeh stra neh, ki so za gre ši li kru to sti.

1962–1999 Ob so ja nje na sil nih de janj fran co ske voj ske in fran co skih po sa mez ni kov ali sku pin.
 Če prav so o tem ob jav lje ne knji ge in član ki, ni ši ro ke jav ne raz pra ve.

2000 Lo ui set te Ig hi la hriz, nek da nja al žir ska bo jev ni ca, ki so jo leta 1957 tri me se ce mu-
či li, spre go vo ri jav no sti. Fran co ski ge ne ra li, ki so bili vklju če ni v nje no zgod bo, se 
jav no od zo ve jo in spod bu di jo dru ge zgod be, iz ja ve po li ti kov in ši ro ko jav no de ba-
to:
– Dva najst ug led nih uče nja kov jav no po zo ve franco sko vla do, naj urad no ure di 

zgo do vin ska dejs tva s priz na njem in ob so ja njem mu če nja, ki se je do ga ja lo med 
voj no v Al ži ri ji.

– Mi ni str ski pred sed nik Jos pin pra vi: »Me nim, da raz krit je re sni ce ne bo os la bi lo 
dr ža ve. Prav nas prot no, dr ža vo bo okre pi lo, ker bo to do vo li lo gra di ti pri hod nost 
na lek ci jah iz pre te klo sti.«

– Pred sed nik Chi rac pra vi: »Sto ri ti ne bi sme li ni če sar, kar bo po nov no od pr lo sta-
re rane.«

– Sku pi na fran co skih po li ti kov pred la ga us ta no vi tev prei sko val ne ko mi si je, da bi 
prouči la mu če nja in zlo či ne zo per člo veš tvo, ki jih je za gre ši la Fran ci ja. Cilj te 
ko mi si je bi bil po ma ga ti ugo to vi ti re sni co in pred la ga ti na či ne, na ka te re bi lah ko 
po vr ni li ško do žr tvam in po pla ča li ti stim, ki so za vr ni li so de lo va nje pri zlo či nih.

2001 Ge ne ral Paul Aus sa res ses, ki je bil ob veš če val ni čast nik v Al ži ri ji od 1955 do 1957, 
maja ob ja vi knji go Spe cial ne služ be, Al ži ri ja 1955–1957, v ka te ri priz na mu če nje za-
por ni kov med al žir sko voj no za neod vi snost. Po ob ja vi knji ge ga je Hu man Rights 
Lea gue ob to ži la, da je za go vor nik voj nih zlo či nov. Tudi gi ba nje pro ti ra siz mu in za 
pri ja teljs tvo med na ro di, Lo ui set te Ig hi la hriz in obe se stri Lar bi ja Ben M'Hi di ja, ki 
je bil umor jen v ge ne ra lovi nav zoč no sti, vlo ži jo tož bo pro ti nje mu za zlo či ne zo per 
člo veš tvo.

 Dne 14. de cem bra, po ge ne ra lo vem so je nju, pri ziv no so diš če v Pa ri zu po tr di sod-
ni ko vo za vr ni tev, da bi ukre pal na pod la gi sod nih pri tožb pro ti Aus sa res se su za 
zlo či ne pro ti člo veš tvu za ra di leta 1968 spre je te am ne sti je, ki po kri va vse zlo či ne, 
za gre še ne med al žir sko voj no.

2002 25. ja nuar ja ka zen sko so diš če v Pa ri zu na lo ži ge ne ra lu Aus sa res se su glo bo 7.500 
evrov za za go var ja nje voj nih zlo či nov. Tudi nje go vi ma dve ma za lož ni ko ma je na lo-
že na glo ba, vsa ke mu 15.000 evrov. 
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HUMANITARNA AKCIJA
Uč na ura oce nju je po sle di ce voj ne ško de in na po re pri nji ho vem od prav lja nju. Učen ci ob fo to gra-
fi jah spoz na va jo raz lič ne ob li ke voj ne ga uni če nja in ak tiv no raz miš lja jo o po tre bah, ki na sta ne jo 
za ra di teh iz gub. Sle di ugo tav lja nje ukre pov, ki so po treb ni za ub la ži tev sti ske ne po sred no po 
obo ro že nih spo pa dih. 

CIlJI 

Učen ci:
∗∗ spoz na jo os nov ne (pri mar ne) člo ve ko ve po tre be,
∗∗ spoz na jo di le me, s ka te ri mi se sre ču je jo hu ma ni tar ni de lav ci,
∗∗ raz vi je jo za ve da nje o po tre bi člo ve ko ljub nih ak cij za zmanj ša nje in pre pre če va nje trp lje nja, 
ki ga pov zro ča jo obo ro že ni spo pa di.

dEJAVNOST V RAZREdU VSEbINA

U
V
O
d

Učiteljsfotografija
mipostopomaobli
kujenaslovučneure.
1

Velikorazličnihorganizacijsodelujevhumanitarnih
akcijah,dabipomagaližrtvamoboroženihspopadov.
PolegMednarodnegaodboraRdečegakriža(MORK)je
dejavnihševelikodrugihskupinterorganizacij(različne
organizacijeZdruženihnarodov,kotsoUNICEF,Uradvi
sokegakomisarjazabegunce(UNHCR)inSvetovnipro
gramzaprehrano(WFP);mednarodneorganizacije,kotso
Zdravnikibrezmeja(MSF),HumanRightsWatch,Save
theChildreninHandicapInternational,terraznelokalne
organizacije).

Dejavnost,skateroseukvarjajoraznehumanitarneorga
nizacije,imenujemohumanitarnaakcija.Humanitarna
akcijasoaktivnosti,kilajšajotrpljenjeljudemvstiski
aliprizadetimvoboroženihspopadih,naravnihnesre
čahipd.

J
E
d
R
O

Učencisamostojno
rešujejotabelo(Pri
logi1in2).
2

Učiteljvvodeniraz
pravipredstaviiz
vedenehumanitarne
akcijevAfganistanu.
3
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J
E
d
R
O

Učiteljnapodlagi
vprašanjopozorina
nevarnosti,skateri
miselahkosrečajo
humanitarnidelavci.
4

Učiteljizpostavina
menhumanitarne
akcije.

Najpogostejšetežave,skaterimisesrečujejohumani
tarneorganizacijepriizvajanjusvojihdejavnosti,so:
– vprašanjevarnosti,
– prebivalstvo,kijepotrebnopomoči,jenajvečkratvob
močjuoboroženihspopadov,

– težavepriprevozukonvojevpomočizaradisosednjih
držav,kinočejodatidovoljenj,

– dostopdoprebivalstvanidovoljen,kersesmatrazaso
vražnika,

– prevelikoobmočjedelovanja,
– pomočipotrebnicivilistisomedoboroženimivojaki,
– pomanjkanjefinančnihsredstev.

Najpogostejšivarnostniukrepipriizvajanjuhumani
tarnepomočiso:
– navezatistikzoboroženimisilami,daseprepričamoo
njihovemsodelovanjuinpodporihumanitarnipomoči,

– pazljivaocenapotrebžrtev,
– načrtovanjereševanjanajnujnejšihtežav,
– obravnavanjetežavpriizvoru(naprimer:predenprine
semosuhohrano,seprepričamo,čeobstajajosredstva,
kjersebolahkoskuhala),

– pregledkakovostivode,daseizognemoepidemiji,
– vključevanjelokalnihstrokovnjakov.

Poklici,kisoaktivnovključenivhumanitarnoakcijo,
so:
– zdravnikiinmedicinskesestre,
– strokovnjakizaprehrano,
– sanitetnoosebje,
– logistiki,
– administratorji,
– prevozniki,
– pravniki,
– tolmači(prevajalci)idr.

Vhumanitarniakcijinikolinisovospredjuhumanitarni
delavci,ampakljudje,katerihživljenjasobilauničena
zaradioboroženihspopadov.

S
K
l
E
P

Učiteljpovzamevse
binoučneure.
5

Poslediceoboroženihspopadovsenajvečkratkažejokot
ogromneizgubevirovzapreživetje,uničenjeinfrastruk
tureinobičajneganačinaživljenja.Vedno,kadarizbruhne
oboroženispopad,življenjeinčloveškodostojanstvopo
stanetaranljivainzahtevataposebnozaščito.

Vzpostavljanjenormalnegadelovanjaživljenjapooboro
ženihspopadihzahtevaskupnodelovanještevilnihhuma
nitarnihorganizacij.
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1 Uči telj pred sta vi fo to gra fi je ali dru go sli kov no gra di vo, ki pri ka zu jejo po sle di ce voj ne ga uni če-
nja. 

Pred la ga na vpra ša nja: 
∗∗ Ka te re do bri ne člo vek nuj no po tre bu je za živ lje nje? (Odg.: pi ja ča, hra na, ob le ka, zdra vi la …)
∗∗ Kaj pred stav lja os nov no in fra struk tu ro? (Odg.: ce ste, mo stovi, elek trič no omrež je, vo do vod …)
∗∗ Kaj od in fra struk tu re je uni če no na pred stav lje nih fo to gra fi jah ozi ro ma sli kah?
∗∗ Kak šne na dalj nje iz gu be bodo ime li ljud je za ra di uni če ne in fra struk tu re? (Odg.: la ko ta in 
že ja, šir je nje na lez lji vih bo lez ni, mraz, odre za nost od in for ma cij in so rod ni kov …)

∗∗ Kako ime nu je mo or ga ni za ci je, ki sku ša jo zmanj še va ti trp lje nje ter po manj ka nje, ki na sta-
ne jo za ra di obo ro že nih spo pa dov? (Odg.: hu ma ni tar ne or ga ni za ci je)

2 Uči telj sku paj z učen ci pre be re letno po ro či lo med na rod ne ga od bo ra Rde če ga kri ža o sta nju po 
obo ro že nem spo pa du v Af ga ni sta nu leta 1999. 

(Pri po roč lji vo je, da uči telj na me sto pri me ra Af ga ni sta na iz be re ka te ri drug ak tua len ali učen cem 
vse bin sko bliž ji pri mer ka ta stro fal ne ga sta nja druž be, ne po sred no po obo ro že nih spo pa dih.)

Nato učen ci sa mo stoj no re šu je jo ta be lo o pred la ga nih hu ma ni tar nih ak ci jah.

3 Učenci pred sta vi jo svo je pred lo ge hu ma ni tar ne ak ci je, uči telj pa doda pri me re, ki so jih učen ci 
mo re bi ti iz pu sti li.  

4 Pred la ga na vpra ša nja: 
∗∗ S kak šni mi te ža va mi se lah ko sre ču je hu ma ni tar na or ga ni za ci ja, ko sku ša nu di ti po moč?
∗∗ Kak šni var nost ni ukre pi so po treb ni, ko na čr tu je mo ali iz va ja mo hu ma ni tar no po moč?
∗∗ Ka te ri po kli ci so ak tiv no ude le že ni pri nu de nju hu ma ni tar ne pomo či?

5 Upo ra bi te lah ko me to do spra še va nja, po go vo ra, iz de la ve mi sel ne ga vzor ca ozi ro ma ka tero koli 
dru go uč no ob li ko.

dOdATNE dEJAVNOSTI
a) do dat ne ak tiv no sti/vpra ša nja:

∗∗ Na re di te sez nam stva ri, ki se vam zdi jo nuj ne za va še živ lje nje!
∗∗ Ka te re sku pi ne lju di vses plo šno po manj ka nje po kon ča ni voj ni še po se bej pri za de ne? 
∗∗ (Odg.: otro ke, ra njence, no seč ni ce, sta rej še, bol ni ke …)
∗∗ Na ve di te ne kaj po sa mez ni kov (zgo do vin skih oseb no sti), ki so bili raz se lje ni za ra di obo ro-
že nih spo pa dov, ter na krat ko opi ši te nji ho ve živ ljenj ske zgod be! (Odg.: Moj zes, fran co ski 
hu ge no ti, slo ven ski iz se ljen ci med dru go sve tov no voj no …)

∗∗ Igra vlog: učen ci naj v manj ših sku pi nah z igro vlog odi gra jo  na sled njo si tua ci jo: Ste dru ži-
na ali sku pi na so se dov. Va ša do ma ča vas je na pa de na. Odi ti mo ra te ta koj, če ho če te pre ži-
ve ti. Ne ve ste, kam bo ste šli in ali se bo ste lah ko vr ni li. Na vo ljo vam preo sta ne le 10 mi nut.
– Za pi ši te, kaj že li te vze ti s se boj, in se v sku pi ni od lo či te, kaj bo ste de jan sko vze li, za kaj in 

kako bo ste to no si li.
– Ob li kuj te na črt sku pi ne in ga pri mer jaj te z na čr ti dru gih sku pin.
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Pri lo ga 1

ObOROŽENI SPOPAd V AFGANISTANU

Voj na v Af ga ni sta nu je leta 1999 pri si li la ve li ko ci vi li stov v raz se lje va nje in pov zro či la ogrom no 
ob tožb kr še nja hu ma ni tar ne ga pra va z obeh stra ni. Hkra ti so v ob moč ju Ma zar-i-Ša ri fa po te ka li 
gve ril ski boji, kar je zah te va lo živ lje nja ci vi li stov in ogro ža lo var nost v tej re gi ji.

Po ve ča na po la ri za ci ja med voj sku jo či ma se stra ne ma je po ve ča la et nič no na pe tost zno traj lo kal-
nih skup no sti, kar je pred stav lja lo tve ga nje gle de po vra čil nih ukre pov in dru gih kr ši tev pra vic 
tudi v ob moč jih, ki niso bila v ob moč jih spo pa dov.

Ne pre ki nje no bo je va nje je us ta vi lo druž be no in gos po dar sko živ lje nje dr ža ve in iz čr pa lo vire za 
re ha bi li ta ci jo in fra struk tu re. Us ta no ve so bile uni če ne ali pa se po slab ša le za ra di dve de set let ji 
tra ja jo če voj ne. V Ka bu lu je di stri bu ci ja vode de lo va la z manj kot 20 od stot ki svo je pred voj ne 
zmog lji vo sti. V ru ral nih ob moč jih je uni če nje in po slab ša nje na ma kal nih si ste mov spre me ni lo 
po ten cial no ob de lo val no zem ljo v neu po rab no.                  

Sta nje z vi di ka po go jev za pre ži vet je ci vil ne ga pre bi vals tva in var no sti se je poz ne je, za ra di na pa-
da ZDA in nje nih za vez nic (leta 2001) in šte vil nih lo kal nih spo pa dov, ki so mu sle di li, še po slab-
ša lo in je še ved no da leč od nor mal ne ga.

MORK, let no po ro čilo 1999
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Pri lo ga 2

PRIZAdETI ZARAdI ObOROŽENEGA SPOPAdA V AFGANISTANU leta 
1999

V ta be lo vpi ši te, ka te re kon kret ne hu ma ni tar ne ak ci je bi pred la ga li gle de na nas pro ti opi sa ne raz-
me re.

HUMANITARNI PROGRAMI KONKRETNA HUMANITARNA AKCIJA

HRANA IN KMETIJSTVO

ZdRAVSTVO

VOdA IN SANITARIJE

VETERINA

ZAŠČITA CIVIlISTOV IN
ZAPORNIKOV

PONOVNA VZPOSTAVITEV 
dRUŽINSKIH VEZI

INFORMIRANJE IN IZObRAŽEVANJE
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dOdATNA URA A

PROTIOSEbNE MINE
Ne neh ni raz voj obo ro že va nja, ki pri na ša nove na či ne za da ja nja trp lje nja, po me ni ve lik iz ziv za 
MHP. V tej uri bodo učen ci prou če va li po sle di ce upo ra be ne se lek tiv ne ga orož ja – pro tio seb nih 
min. Sez na ni li se bodo z iz kuš njo žr tev pro tio sebnih min, iz ve de li ne kaj dej stev o mi nah in spoz-
na li, da lah ko z zbi ra njem pod pi sov v pod po ro Ot tav ske mu spo ra zu mu tudi sami pri po mo re jo k 
upo šte va nju MHP.

CIlJI

Učenci:
∗∗ ra zu me jo, za kaj je ne se lek tiv no orož je pre po ve da no,
∗∗ poz na jo po sle di ce upo ra be pro tio seb nih min,
∗∗ ra zu me jo, kako ak tiv nost ci vil ne druž be vpli va na upo šte va nje MHP.

dEJAVNOST V RAZREdU VSEbINA

U
V
O
d

Učencisiogledajovi
deoposnetekProtiosebne
mineševednoubijajo.

J
E
d
R
O

Učenciposkupinahana
lizirajoposlediceuporabe
protiosebnihmin(Prilogi
1in2).
1

Učiteljzučencivvodeni
razpravipovzameposle
diceuporabeprotiosebnih
min(Priloga3).
2

DrugaskupinaosnovnihpravilMHPprepovedujenapadeali
uporaboorožja,kineselektivnoprizadenecivilneinvojaške
objekteterosebeinpovzročačezmernepoškodbealinepo
trebnotrpljenje.Medneselektivnoorožjeprištevamobiološ
koinkemičnoorožjeterprotiosebnemine.

Obmedicinskihinpsihološkihposledicah,kijihuporaba
protiosebnihminpovzročižrtvam,sezdružbenimiingospo
darskimiposledicamipolegposameznikovsrečujejotudinji
hovedružine,širšeživljenjskeskupnosti,državeincelotna
mednarodnaskupnost.

S
K
l
E
P

Učiteljučencempredstavi
Ottavskisporazuminkon
čaurozenoodpredlaga
nihvsebin.
3

EdenoddokumentovMHPjeOttavskisporazum(1997)o
prepovediuporabe,skladiščenja,proizvodnjeinprenosa
protiosebnihminterouničenjuprotiosebnihmin.

Prvičlensporazumanavajasplošneobvezedržavpodpisnic:
Vsakadržavapodpisnicaseobvezuje,danikoliinvnobenih
okoliščinahnebo:
a)uporabljalaprotiosebnihmin,
b)razvijala,proizvajala,kupovala,skladiščila,hranilapro
tiosebnihmininznjimikogarkoliposrednoalineposredno
oskrbovala.
Vsakadržavapodpisnicaseobvezuje,dabouničilaalizago
tovilauničenjevsehprotiosebnihminvskladuzodredbami
tegasporazuma.



92
Protiosebne mine

dOdATNA URA A

1 Učenci po sku pi nah iz pol nju je jo raz pre del ni co, ki obrav na va po sle di ce upo ra be pro tio seb nih 
min. Pri tem si pomagajo z zgod ba mi, pri ka za ni mi na vi deo po snet ku in be se di lom Vpo gled v 
pro tio seb ne mine.

2 Pred la ga na vprašanja:
∗∗ Pro tio seb ne mine pri šte va mo k ne se lek tiv ni vr sti orož ja. Po ja sni te, za kaj. (Odg.: Pro tio seb
ne mine ne raz li ku je jo med bo jev ni ki in ci vi listi ter pov zro ča jo čezmer ne poš kod be in ne po
treb no trp lje nje.)

∗∗ Ka te ri po dat ki o pro tio seb nih mi nah so vas pre se ne ti li?
∗∗ Ka te re po sle di ce upo ra be pro tio seb nih min se vam zdi jo naj huj še?
∗∗ Oce ni te, ko lik šen del sve ta je one sna žen s pro tio seb ni mi mi na mi. (V od go vor jim po ka ži te 
zem lje vid Z mi na mi one sna že ne dr ža ve.)

3 Pred la ga ni pri sto pi:
∗∗ Učen cem pred sta vi te Ot tav ski spo ra zum. Učen ci naj na re di jo ak cij ski na črt za zbi ra nje 
pod pi sov pro ti upo ra bi pro tio seb nih min na va ši šo li. ki jih lah ko poš lje te na http://www.
icbl.org/ (In ter na tio nal Cam paign to Ban Land mi nes, ICBL), v pod po ro Ot tav ske mu spo-
ra zu mu.

∗∗ Učen cem po ve ste, da je Slo ve ni ja pod pi sni ca Ot tav ske ga spo ra zu ma. Vse bi no tega spo ra-
zu ma naj učen ci sku ša jo ugo to vi ti tako, da iz ključ nih be sed (mine, pre nos, uni če nje, pre-
po ved, skla diš če nje, pro tio seb ne, upo ra ba, proi zvod nja), ki jim jih po sre du je te, se sta vi jo 
smi sel no spo ro či lo. 

dOdATNE dEJAVNOSTI
a) do dat ne ak tiv no sti/vpra ša nja: 

Na sve tov nem sple tu si oglejte eno od splet nih stra ni, ki se uk var ja s prob le ma ti ko pro-
tio seb nih min: www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/section_mine_and_uxo_
awareness?OpenDocument, www.icbl.org, www.mineaction.org, www.itf-fund.si.
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dOdATNA URA A

Pri lo ga 1
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dOdATNA URA A

Pri lo ga 2

POGlEd NA PROSTIOSEbNE MINE

Kaj so pro tio seb ne mine?
Ob sta ja več sto vrst pro tio seb nih min, ki jih iz de lu je več kot 100 pod je tij v 52 državah. Na me nje-
ne so po hab lja nju vo ja kov. Ko nek do sto pi na mino, se sproži ve rižna reak ci ja.

Gle da no na splošno, ob sta jata dve vr sti pro tio seb nih min – eks plo ziv ne in raz pršilne mine. Eks-
plo ziv ne pro tio seb ne mine so po go sto ve li ke manj kot 10 cen ti me trov v pre me ru in jih sproži že 
do tik s sto pa lom. Raz pršilne mine raz pršijo del ce po ve li kem ob močju. Ne ka te re ima jo 25-me-
trski radij »smrt ne cone« in lah ko, ka dar se igra te z nji mi, pov zročijo poškod be v ra di ju do 200 
me trov. Od tr ga jo eno ali obe dla ni v za pest ju in pov zročijo poškod be na pr sih in obra zu, vključno 
z očmi.

Kakšen je ob seg prob le ma pro tio seb nih min?
Več mi li jo nov min leži vse nao krog po sve tu in čaka na žrtve. Težko je ugo to vi ti, ko li ko ji je, ker je 
malo na tančnih za pi sov, kje so mine po ložili. V Af ga ni sta nu, na pri mer, so več mi li jo nov pro tio-
seb nih min raz tro si li na sle po iz le tal in to vor nja kov.

Kakšni so družbeni in gos po dar ski stroški?
Gle de na po dat ke Združenih na ro dov sta ne od stra ni tev ene same mine med 300 in 1.000 ame-
riških do lar jev. Ena pro tio seb na mina pa sta ne od 3 do 30 ame riških do lar jev. V pov prečju je 
vsak te den 500 lju di žrtev pro tio seb nih min. Medna rod ni od bor Rdečega križa ugo tav lja, da se 
mora več kot dve tret ji ni žrtev min za dolžiti, da lah ko plačajo zdravs tve no os kr bo, če je ta sploh 
na vo ljo.

Za večino am pu ti ran cev je strošek umet nih udov višji, kot ga zmo re jo po kri ti. Otroško pro te tično 
na pravo, na pri mer, je tre ba za me nja ti vsa kih šest me se cev, pri odra slih pa na vsake tri do pet let. 
Otrok, ki je ra njen pri 10 le tih, bo po tre bo val naj manj 25 pro tez, pre den bo star 50 let. Ker vsa ka 
pro te za sta ne prib ližno 125 ame riških do lar jev, to sku paj znese 3.125 ame riških do lar jev. V drža-
vah, kjer je pov prečni me sečni dohodek na pre bi val ca med 15 in 20 ame riških do lar jev, so ber gle 
vse, kar si am pu ti ran ci lah ko pri voščijo.

Ob po manj ka nju gos po dar skih al ter na tiv ne ka te ri tve ga jo in ob de lu je jo mi ni ra na kmetij ska zem-
ljišča ali po bi ra jo les za ku ri vo v mi ni ra nih goz do vih. V Bo sni, na pri mer, je bilo 30 od stot kov 
žrtev min ra nje nih na ob močjih, za ka te ra so ve de li, da so mi ni ra na.

Ali ob sta ja jo dru gi stroški, po ve za ni z upo ra bo pro tio seb nih min?
Po leg fi zičnih poškodb ima jo ne sreče, ki jih pov zročajo pro tio seb ne mine, re sne psi ho loške po sle-
di ce. Za otro ke, mla dost ni ke in celo za odra sle je v re sni ci zelo težko pre ma ga ti fi zično po manj-
klji vost. Po mem bne so  tudi po sle di ce za družine, ker lah ko ne sreče z mi na mi pre ki ne jo šola nje 
otrok, zmanjšajo možno sti po ro ke in pre prečijo odra slim, da za služijo za živ lje nje. Pro tio seb ne 
mine so tudi re sna ovi ra za po mem ben raz voj šte vil nih naj revnejših držav na sve tu: po lja, ce ste, 
mo sto vi in ce lot ne skup no sti so mi ni ra ne kot po sle di ca spo pa dov. Prav tako pro tio seb ne mine 
vse po go ste je v ne ka te rih raz me rah upo rab lja jo kot orožje za straševa nja ci vil ne ga pre bi vals tva. 



95
Protiosebne mine

dOdATNA URA A
Kot po sle di ca vse ga tega pro tio seb ne mine še po večuje jo prob lem be gun cev, one snažuje jo ti soče 
hek tarov po ten cial no ro do vit ne kme tij ske zem lje in vpli va jo na pro met in ko mu ni ka ci jo. Po vrh 
tega se ome je ni viri v voj ni porušene ga gos po dars tva po rab lja jo v pri za de va njih za od stra ni tev 
min in za za go tav lja nje  po moči žrt vam min.

V teh po go jih je ob no va skup nosti in gos po dar stev iz jem no težavna. V šte vil nih skup no stih so 
ob no va, spra va in dol go ročni raz voj sko raj ne mo goči.

De lo va nje min
Za spoz na va nje teh tem so raz ne ne vlad ne or ga ni za ci je, Združeni na ro di, Med na rod ni od bor 
Rdečega križa in vla de uved le pro grame za od stra nje va nje min, za ve da nje o mi nah in po moč 
žrt vam.

Viri: Safe-Lane Web si te http://www.mines.gc.ca in Ho di ti brez stra hu, Ox ford Uni ver sity Press, 1998   
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OTROCI VOJAKI
To ra zi sko va nje po glob lje no prou ču je raz vi ja jo če se po droč je MHP – pra vi la zo per no va če nje 
otrok kot bo jev ni kov. Eno od teh pra vil pre po ve du je na bor otrok pod 15 let (poz ne je: 18) v obo-
ro že ne sku pi ne. Ra zi sko va nje se zač ne z obrav na va njem otroš tva in po treb otrok. Nato z upo ra bo 
zgodb raz kri va do ži vet je otrok, ki so vo ja ki, in omo go ča, da prou či mo po sle di ce za otro ke in za 
druž bo. Na zad nje ra zi sko va nje pri ka že glo bal no raz sež nost zlo ra be otrok, tako da nih če ne more 
prob le ma od pi sa ti, kot da se do ga ja »na dru gem kon cu sve ta«.

CIlJI

Učen ci:
∗∗ ra zu me jo poj me otrok, odra sli in otrok vo jak,
∗∗ se na pod la gi kon kret nih pri me rov sez na ni jo s prob le ma ti ko otrok vo ja kov, 
∗∗ spoz na jo te melj ne otro ko ve pra vi ce.

dEJAVNOST V RAZREdU VSEbINA

U
V
O
d

Učencivvodeniraz
praviugotovijonaslov
učneure(Priloga1).
1

Zaotrokavojakaštejemoosebo,mlajšood15oziroma
18let,kineposrednosodelujevoboroženemspopadu.

Stranivspopadubostasprejelivsemogočeukrepe,da
otroci,kišenisodoseglistarostipetnajstihlet,nesode
lujejoneposrednovsovražnostihinšeposebej,dajihne
bodorekrutiralevoboroženesile.

Člen77–ProtokolIizleta1977,dodankŽenevskikonvencijiiz
leta1949

J
E
d
R
O

Učencidelajozbese
dilom
(Priloga2).
2, 3

Zanamenetekonvencijepomeniotrokvsakočloveško
bitje,mlajšeod18let,razenčezakon,kiseuporabljaza
otroka,določa,dasepolnoletnostdosežežeprej.

Učencianalizirajofilm
oziromabesedila(Pri
loga3).
4

S
K
l
E
P

Učiteljskupajzučenci
povzametemeljnevse
bineučneure.
5

Otrokejetrebavčasuoboroženihspopadovzaščititi.
Edenizmednačinovzaščitejeomejitevstarostizavpo
klicvvojaškeskupine.

Najnižjastarostvmednarodnemmeriluje15let.Vpo
klicotok,starihmanjkot15let(prostovoljnialipri
silni),seštejezavojnizločin.
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S
K
l
E
P

Trenutnopotekajopraktičnamednarodnainnacionalna
prizadevanjazadvignajnižjestarostnemejena18let.
ProtokolotemhKonvencijiootrokovihpravicahjebil
podpisanleta2000inježeveljaven.Slovenijajetapro
tokolratificiralaleta2004inistegaletadopolnilatudi
kazenskizakonik;vpoklic(novačenje)otrokpodtosta
rostnomejojedoločenkotkaznivodejanje(378.člen).

1 Pred la ga na vpra ša nja: 
∗∗ Kako bi pod na slo vi li fo to gra fi jo ozi ro ma be se di lo?
∗∗ Oce ni te sta rost ose be, ki je pred stav lje na na fo to gra fi ji ozi ro ma v be se di lu?
∗∗ Kaj ose be te sta ro sti po na va di poč ne jo?
∗∗ Kaj poč ne jo otro ci na fo to gra fi ji oziro ma v be se di lu?
∗∗ Ali je sta nje, pred stav lje no na fo to gra fi ji ozi ro ma v be se di lu, do pust no?

2 Učen cem raz de li te be se di lo Kon ven ci je o otro ko vih pra vi cah, iz ka te re raz be re jo opre de li tev 
otro ka. 

Vsak učenec naj na li stič na pi še eno otro kovo pra vi co. Sku paj na tab lo za pi ši te pra vi ce, ki so jih 
na ved li in jih po po tre bi do pol ni jo. Pred la ga no vpra ša nje:

∗∗ Ka te re otro ko ve pra vi ce so kr še ne otro kom vo ja kom?

3 Pred la ga ni vpra ša nji:
∗∗ Ali bi mo ra la ob sta ja ti sta rost na meja za ne ko ga, ki ga sprej me jo v obo ro že ne sile?
∗∗ Ko li ko bi mo ra la biti sta rost na meja?

4 Pred la ga na vpra ša nja:
∗∗ Iz ka te rih raz lo gov otro ci so de lu je jo v obo ro že nih spo pa dih?
∗∗ Kako se ob na ša nje otrok vo ja kov raz li ku je od ob na ša nja odra slih vo ja kov? (Odg.: sle po ubo
ga nje uka zov, ne za ve da nje po sle dic last nih de janj ter ne za ve da nje ne var no sti si tua ci je … ) 

∗∗ Kak šne so po sle di ce za otro ka, dru ži no in druž bo, da otro ci so de lu je jo v voj ni in obo ro že-
nih spo pa dih?

5 Uči telj vse bi ne pov za me bo di si s spra še va njem bo di si z mi sel nim vzor cem.

dOdATNE dEJAVNOSTI
a) Vpra ša nja za do dat no raz pra vo:

∗∗ Ka te re ob li ke kr še nja otro ko vih pra vic še poz na te? (Odg.: otroš ko delo, zlo ra be otrok …)
∗∗ Ali poz na te še kak šen kon kre ten pri mer kr še nja otro ko vih pra vic?
∗∗ Ali ob sta ja jo vzpo red ni ce med mla dost ni mi tol pa mi in otro ci vo ja ki?

b) do dat no tek stov no gra di vo:
∗∗ Šest otrok vo ja kov. 
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dodatna gradiva

ŠEST OTROK VOJAKOV

ZGOd bA ZAV TUNA

Re kru ti ra li so me na silo, pro ti moji vo lji. Ne ke ga ve če ra, ko smo v moji vasi gle da li vi deo pred-
sta vo, so priš li tri je vo jaš ki na red ni ki. Pre ver ja li so, ali ima mo oseb ne iz kaz ni ce, in spra še va li, ali 
že li mo vsto pi ti v voj sko. Raz lo ži li smo, da smo mla do let ni in da še ni ma mo oseb nih iz kaz nic. 
Ven dar je eden od mo jih pri ja te ljev re kel, da se že li pri klju či ti.

Jaz sem re kel ne in odšel ti sti ve čer do mov, ven dar je na sled nje ju tro v mojo vas priš la vo jaš ka 
re krut na eno ta in zah te va la še dva nova re kru ta. Re kli so, da se mo ra jo ti sti, ki ne mo re jo pla ča ti, 
pri dru ži ti voj ski. Jaz (nje go va dru ži na, op.) ni sem mo gel pla ča ti, tako so nas vseh sku paj 19 tako 
re kru ti ra li in nas po sla li v vo jaš ki cen ter za us po sab lja nje.

Vir: http://www.bbc.uk/worldservice/people/features/chil dren srights/chil dre nof conf ict/sol dier.shtml

ZGOd bA MJO VIN

Oma mi li so nas in nam uka za li, naj na pre du je mo na bo jiš ču. Ni smo ve de li, kak šno ma mi lo ali 
al ko hol so nam dali, ven dar smo ga po pi li, ker smo bili zelo utru je ni, zelo žej ni in lač ni.

Dva ce lotna dne va smo ho di li po zelo vro čem son cu. Na hri bu (bo jiš ču) ni bilo no be ne sen ce, 
dre ve sa so bila pož ga na in top niš ki iz strel ki so eks plo di ra li vsepo vsod. Bili smo tako pre stra še ni, 
zelo žej ni in ne ka te ri iz med nas so se zgru di li od utru je no sti. Ven dar so nas te pli od za daj (ofi cir-
ji) in smo se mo ra li po mi ka ti na prej. Ene ga (iz med nas) so ubi li.

Vir: http://www.bbc.co.uk/worldservice/people/features/chil dren srihts/chil dre nof conf it/sol dier.shtml

Su za ni na zgod ba (to ni nje no pra vo ime, op.)

En te den po tem, ko so me ugra bi li (neko noč so iz nje ne šo le od pe lja li 139 de klet, op.), so me 
dali moš ke mu. Bil je star 30 let. Dve de kli ci so dali nje mu. Ko sem priš la (v ta bo riš če), sem ime la 
si fi lis.

En de ček je po sku sil po beg ni ti, a so ga uje li. Mo ra li smo ga ubi ti s pa li co. Jaz ga ni sem ho te la ubi ti 
in re kli so mi, da me bodo us tre li li. Pištolo so na me ri li vame, zato sem mo ra la to sto ri ti. Pri si li li 
so nas, da smo si nje go vo kri raz ma za li po svo jih ro kah. Re kli so nam, da mo ra mo to sto ri ti, zato 
da nas ne bi bilo strah smr ti in da ne bomo po sku ša li po beg ni ti. Tako zelo me vzne mir ja, da sem 
pov zro či la smrt dru gih lju di. Še ved no sa njam o deč ku iz svo je vasi, ki sem ga ubi la. Vi dim ga v 
svo jih sa njah, kako mi go vo ri, da sem ga ubi la za pra zen nič, in jaz jo čem.

Vir: Hu man Rights Watch, 1997

Po dveh le tih so me do de li li žen ski boj ni sku pi ni, da bi se bo ri le. V na pa du vlad ne voj ske so umr le 
vse, ra zen mene. Mo ra la bi po golt ni ti svo jo tab le to cia ni da, da me ne bi uje li, ven dar ni sem ho te la 
umre ti.

Pri re je no po član ku Ce lie W Dug ger, New York Ti mes, 9. sep tem ber 2000
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Ma lar ji na zgod ba

Moj oče je umrl za ra di srč ne ga na pa da, ko sem bila sta ra tri leta, moja mati pa je zbo le la, ko sem 
bila sta ra šest let in se ni ko li ni vr ni la iz bol ni šni ce; tako sem ži ve la pri svo jem stri cu. Ko sem bila 
sta ra osem let, je priš la žen ska iz upor niš ke sku pi ne in mi re kla, da me bodo šo la li in po skr be li 
zame. Za ra di na še revš či ne sem mi sli la, da je bo lje, če grem z njo. Ho te la sem pris pe va ti tudi k 
svo bo di. Ko sem bila sta ra 12 let, sem se ja vi la, da grem v voj no. Ho te la sem re ši ti de že lo.

Prejš nji me sec so vlad ni vo ja ki vr gli gra na to v naš bun ker. Vseh de set de klet, ki so bile tam z 
mano, je umr lo. Vo ja ki so jih po kon ča li. Jaz sem zdaj tu kaj v je či, a se bom spet bo ri la za ra di na-
pa dov voj ske na na še ljuds tvo.

Pri re je no po član ku Ce lie W. Dug ger, New York Ti mes, 9. sep tem ber 2000

Sa mue lo va zgod ba

V hi ši vo di te lja krš čan ske mi li ce z raz gle dom nad pri sta niš čem se je zbra la sku pi na mla dih bo jev-
ni kov, da bi go stu jo čim no vi nar jem po ve da li voj ne zgod be in jim po ka za li svo je doma na re je ne 
puš ke in bom be.

Sa muel je star 12 let. Ner voz no v pre tr ga nih stav kih je Sa muel po ve dal, da je bil v »šte vil nih bit-
kah«. »Če mi je moja mati re kla, da naj ne grem, sem šel kljub temu,« je re kel. Sa muel je najm laj ši 
med sku pi no mla dih bo jev ni kov, zna nih kot »age«, akro nim, ki po me ni »ver ni deč ki, ki jih Bog 
lju bi«. Nji ho va na lo ga je, da za ži gajo mu sli man ske do mo ve in mo še je ter da me če jo bom be, na re-
je ne iz žve pla, smod ni ka in ko vin skih del cev. Odra sli bo jev niki pra vi jo, da so spret ni in po gum ni.

Ko so tuji no vi nar ji Sa mue la vpra ša li, za kaj se bori, je moš ki ob stra ni pri šep nil: »Za obram bo 
krist ja nov,« in mla de nič je po no vil za njim. Nje go vi sta rej ši pri ja te lji so se zde li bolj sproš če ni, 
a Sa mue lov izraz je bil mo te če pra zen. Ko so ga vpra ša li, kaj dela v pro stem ča su, je od go vo ril: 
»Bom be de lam.« 

Vir: čla nek Diar mid O'Sul li van, Bo ston Glo be, 6. sep tem ber 2000



101

dOdATNA URA b

Otroci vojaki

Pri lo ga 1

Fo
to

: M
O

RK
.



102
Otroci vojaki

dOdATNA URA b

Pri lo ga 2

RANUKINA ZGOdbA

Upor ni ki so vsak me sec priš li v na šo šo lo in go vo ri li z nami. Re kli so, da je na ša dolž nost, da se 
jim pri dru ži mo in po ma ga mo re ši ti na še ljudi pred vlad no voj sko. Ker smo tako zelo rev ni, moja 
dru ži na po go sto nima kaj je sti. Ne ke ga dne, ko mi je bilo 11, sem bila tako lač na, da sem šla od 
doma, ne da bi po ve da la svo jim star šem in sem šla v nji ho vo ta bo riš če. Do bro so me na hra ni li; 
ven dar ni sem sme la na obisk k do ma čim, do kler se ni sem bo ri la v pr vih boj nih vr stah.

Po dveh le tih  so me do de li li žen ski boj ni sku pi ni, da bi se bo ri le. V na pa du vlad ne voj ske so 
umr le vse, ra zen mene. Mo ra la bi po golt ni ti svo jo tab le to cia ni da, da me ne bi uje li, ven dar ni sem 
ho te la umre ti.

Pri re je no po član ku Ce lie W Dug ger, New York Ti mes, 9. sep tem ber 2000
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Pri lo ga 3

NOČEM SE VRNITI
(slo ven ski pre vod fil ma I don't want to go back)

Film I don't want to go back si je mo go če ogle da ti na splet nem na slo vu: http://www.ehl.icrc.org/
index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=87&Itemid=471 (film je v an gleš či ni).

Pri po ve do valec: Da nes več kot 300.000 otrok so de lu je v obo ro že nih spo pa dih po vsem sve tu. Ti 
fant je in de kle ta, ne ka te ri sta ri ko maj se dem let, slu ži jo ob stra ni odra slih v vlad nih si lah, upor-
niš kih sku pi nah in gve ril skih voj skah.

Com fort Cas sell, nek da nji otrok vo jak

Ubi li so mo je ga bra ta, ubi li so mojo sta ro mamo in ubi li so mojo mlaj šo se stri co. Tako me je to 
pri si li lo, da sem na re di la ti sto, če sar ne bi sme la – to se lah ko zgo di tudi vam. Če nek je se diš in 
sli šiš, kako ljud je re če jo: »Ubi li so va šo mamo, ubi li so va še ga oče ta,« bi se naj ra je umak ni la. Rada 
bi re kla: »Jaz jih bom maš če va la,« da bi re ši la, da bi do bi la na zaj svo jo mamo – a to se ne bo ni ko li 
zgo di lo. Skr be la je zame, tudi moj brat, zato sem to sto ri la. Ven dar ni bil moj na men, da na re dim 
ne kaj, če sar ne bi sme la.

Rada bi se os vo bo di la; rada bi ime la či sto vest; že lim si otrok. Ni ko li ni bil moj na men, da bi sto-
ri la ne kaj, če sar ne smem sto ri ti. Ne.

Abra ham

Abra ham: Moje ime je Hit ler ubi ja lec, ven dar je moje pra vo ime Abra ham.
Spra še va lec: Za kaj je tvo je ime Hit ler ubi ja lec?
Abra ham: To je moje boj no ime, ime, ki so mi ga dali v goš ča vi.
Spra še va lec: Kdo ti ga je dal?
Abra ham: Moj šef.
Spra še va lec: Kdo je Hit ler? 
Abra ham: Ne vem.
Ve ste, tja sem šel, ker so ubi li mo je ga oče ta; zato sem šel tja, da bi se jim pri dru žil, ker so tja šli 
tudi moji pri ja te lji. Tako sem šel s svo ji mi pri ja te lji, da bi se jim pri dru žil.
Spra še va lec: Ker si ho tel naj ti člo ve ka, ki je ubil tvo je ga oče ta?
Abra ham: Ja.
Spra še va lec: Ali ga poz naš?
Abra ham: Ja.
Spra še va lec: Kaj si to rej na re dil?
Abra ham: Vi del sem ga in pri šel se je bo rit z mano in ubil sem ga. In šel sem v goš ča vo in se pri-
dru žil lju dem, bo ril sem se za nje. Tako so vi de li, kaj na re dim; dali so mi pi što lo.
Spra še va lec: Si vi del ve li ko lju di, ki so jih ubi li?
Abra ham: Ja
Spra še va lec: Ko li ko?
Abra ham: Saj ve ste, ve li ko lju di – ubil ve li ko, ve li ko lju di. Lju di, ki se ne bo ri jo, lju di, ki niso upor-
ni ki – šef upor ni kov jih je ubil.
Spra še va lec: Si tudi ti ubi jal lju di?
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Abra ham: Ja.
Spra še va lec: Ve li ko?
Abra ham: Ja.
Spra še va lec: Ko li ko?
Abra ham: De set, de set lju di.
Spra še va lec: Kako?
Abra ham: Ker so priš li, da bi me na pad li, zato sem se bo ril z nji mi, ker so me priš li ubit.
Spra še va lec: Kako si to iz ve del?
Abra ham: Pri ha ja li so z orož jem in jaz sem se prib li žal in ko so priš li vsi in je Volk spro žil, smo ga 
us tre li li. Že lim biti biti vo jak, ker so ubi li mo je ga oče ta, zato sem šel tja, da bi bil vo jak.

Pol kov nik bla go slov ma ter

Pol kov nik Bla go slov ma ter: Moje ime je Pol kov nik Abu Ba kar Ca mar ra, obi čaj no me kli če jo Pol-
kov nik Bla go slov ma ter. Pod mo jim nad zo rom je 978 mož in prib liž no 176 Hit ler jev ubi jal cev. 
Ne ka te ri med nji mi ima jo de vet, ne ka te ri de set, ne ka te ri so sta ri 11 let, naj več je 12 let. Ti gre jo v 
na pred no sku pi no. To je, da so oni v os pred ju v voj ni.

Vo ja ki, ki so sta ri nad 20, 21, 22, 23 let; ko jim na ro čim, naj iz ve de jo do lo če ne ope ra ci je, kot je 
ta, se ved no bo ji jo. Ven dar se mlaj ši vo ja ki, kot je Hit ler ubi ja lec, ne bo ji jo. Zau pam jim in oni so 
moji naj bolj ši, ker iz vr ši jo ka te ro koli po ve lje, ki jim ga dam. Ven dar ka dar re čem: »V redu, Hit ler 
ubi ja lec, ubij tega člo ve ka,« to po me ni, da vas bodo ubi li. Ko re čem: »V redu, tega člo ve ka je tre ba 
us mr ti ti,« bodo to za go to vo sto ri li. Tako jim ver ja mem in zau pam.

Abra ham

Abra ham: Vse je bilo v redu. Ni bilo voj ne. Bil je le kri mi nal. Iz gu bi li smo, tako da sta bila mr tva 
moj oče in moja se stra; moja mati je odš la proč. Tako sem šel sam.
Spra še va lec: Kaj ste prej po če li v va ši dru ži ni?
Abra ham: Ži vel sem z nji mi. Ho dil sem v šo lo.
Spra še va lec: Kaj bi rad po čel zdaj?
Abra ham: Rad bi šel v šo lo – da sem bli zu ne če sa urad ne ga.
Spra še va lec: Da bi po čel kaj? Kaj že liš, da bi bil, ko boš ve lik člo vek?
Abra ham: Rad bi de lal v pi sar ni. 
Spra še va lec: Po gre šaš bo je va nje? Se že liš vr ni ti?
Abra ham: Ka dar ko li da bi se vr nil? Ne, ne že lim se vr ni ti tja.
Spra še va lec: Ven dar pa tvoj pol kov nik Abu Ba kar pra vi, da če ti bo re kel, da poj di na zaj z njim v 
bor bo, da mo raš iti.
Abra ham: Ja, mo ram iti, ven dar – če mi bo on re kel, naj grem, ne bom šel, zato ker se no čem vr-
ni ti tja.
Spra še va lec: Ven dar on pra vi, da če ne ubo gaš nje go vih uka zov, te bo us mr til.
Abra ham: Ja, ven dar, če mi on re če, naj grem, in jaz re čem ne, mi ne more sto ri ti ni če sar, ker ni-
smo v goš ča vi – in če on na re di kar koli, ga bo ste vi uje li.
Spra še va lec: Kaj boš to rej na re dil?
Abra ham: Nič – ne vem. 
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MEdNAROdNO HUMANITARNO PRAVO
Uvod ne obraz lo ži tve

dr. Sa vin JOGAN

I. VOJNA IN PRAVO – ZAČETEK IN RAZVOJ PRAVNEGA ObRAVNAVANJA 
ObOROŽENIH SPOPAdOV

Voj na (obo ro že ni spo pad) in pra vo se na prvi po gled iz klju ču je ta. Za prvo je zna čil na upo ra ba 
sile in izra ba naj več jih mo go čih na po rov, fi zič ne mo či in ma te rial nih sred stev za uni če nje ali poš-
ko do va nje so vraž ni ka ozi ro ma sla bi tev nje go ve obram be. Voj na po me ni skraj ni izraz su ve re no sti 
dr ža ve, ki v ta kih svo jih pri za de va njih in ak tiv no sti ne trpi no be nih ome ji tev. Po dru gi stra ni pa 
pra vo po me ni red, ure je nost, po dre ja nje lju di in in sti tu cij do lo če nim pi sa nim in ne pi sa nim pra-
vi lom, kar se za go tav lja s sank ci ja mi za od sto pa nje od ta kih pra vil ozi ro ma za nji ho vo kr ši tev. 
Ci ce rov izrek »/…/ si lent enim le ges in ter arma« je na mreč že zgo daj iz gu bil pol no ve lja vo. Ne 
gle de na to na vi dez no, po vr šin sko po do bo sta – če že ne od naj sta rej ših ča sov, ko so bile voj ne po-
pol no ma sa mou mev na in ne do ta klji va pra vi ca su ve re nih dr žav, pa vsaj od ob do bij, ko se po sku ša 
z obi ča ji in pozneje z za ko ni in med na rod ni mi spo ra zu mi ter po god ba mi bolj ali manj us pe šno 
ure ja ti ne ka te ra na če la in prak tič ne vi di ke od no sov med dr ža va mi – ta dva poj ma, pra vo in voj na 
ozi ro ma obo ro že ni spo pad, med se boj no pre ple te na in po ve za na.

Za za če tek ta ke ga po ve zo va nja in pre ple ta nja voj ne in pra va šte je mo poz ni sred nji vek, v ka te-
rem so te melj na vo jaš ka pra vi la zah te va la, da se v vi teš kih spo pa dih upo šte va ta tudi ple me ni tost 
in po šte nje. Ta pra vi la med dru gim zah te va jo, da se bo jev ni ki izo gi ba jo upo ra bi kru tih oro žij in 
za hrbt nih me tod voj sko va nja. Poz ne je, ko so vi teš ke spo pa de in ko nje ni co kot udar no silo voj ske 
za me nja li na jem niš ki od del ki, so se ta pra vi la še zao stri la pred vsem z na me nom, da bi se tako 
za go to vi li po treb na dis ci pli na in ob vla dlji vost enot, kar ni bilo vse lej pre pro sto. Meja med do vo-
lje nim in strikt no pre po ve da nim rav na njem, h ka te re mu so pri šte va li ne le iz da jo, de zer ters tvo in 
upo re, tem več tudi ob jest no po bi ja nje voj nih ujet ni kov, žensk, otrok, star cev in du hov ni kov kot 
de janj, ki »nas pro tu je jo vojaški ča sti«, ena ko kot po ži ga nje cerk va, šol in bol nic, je po sta la ja snej-
ša in jo je bilo tre ba upo šte va ti tako pri na čr to va nju kot pri iz va ja nju vo jaš kih ak tiv no sti. 

Prvi raz lo gi za tako vple ta nje pra vil ob na ša nja v voj ne spo pa de niso hu ma ni tar ne, tem več pre-
tež no prak tič ne, upo rab ne na ra ve. Na sta li so se iz že lje, da se z bolj umir je nim ob na ša njem do 
so vraž ni ka prav za prav za va ru je jo last ni in te re si v pri ča ko va nju, da so vraž nik ne bo v poznej ših 
na pa dih ob jest no uni če val na ših lju di in do brin, če in ko to ni nuj no za do se go vo jaš ke zma ge. 
Hkra ti pa se lah ko ob ta kem na šem »po puš ča nju« poz ne je za na še po tre be iz ko ri sti jo tudi do lo-
če ne do bri ne na stra ni nasprot ni ka ozi ro ma so vraž ni ka. V začetku so bila taka pra vi la na na ših 
ozem ljih ome je na le na zaš či to krist ja nov ozi ro ma na voj ne med krš čan ski mi dr ža va mi. Še le poz-
ne je so do bi la šir šo, splo šnej šo na ra vo in dru gač no vse bi no ter tudi pou dar ke. Po tre ba po tem, da 
se ob pr vih obi ča jih gle de ob na ša nja v voj nah, ki jih zač ne jo po stop no spre je ma ti tudi dr ža ve, ki 
niso bile ude le že ne v kon kret nem spo pa du, uve lja vi tudi za pi sa no pra vo traj nej še ve lja ve, je po-
sta la po se bej ak tual na s po ja vom red ne voj ske in raz vo jem mno žič nih ar mad na pod la gi splo šne 
vo jaš ke ob vez no sti in od pra ve po seb nih sta nov skih pra vic, pre raš ča njem spo pa dov iz lo kal nih v 
kon ti nen tal ne (Na po leo no va oku pa ci ja ve li kih pre de lov Evro pe, na pad na Ru si jo in eks pe di ci ja 
v Egipt), spre memb v na ra vi in or ga ni za ci ji vo jaštva ter raz vo jem pr vih oro žij za mno žič no uni-
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če va nje v 19. sto let ju. Z dru gač nim obrav na va njem člo ve ka in dr žav lja na pod vpli vom fran co ske 
re vo lu ci je pa so za čela ta pra vi la do bi va ti tudi vse izra zi tej šo člo ve ko ljub no vse bi no. 

II. OPREdElITEV, VIRI IN STRUKTURA MEdNAROdNEGA 
HUMANITARNEGA PRAVA

1. Med na rod no voj no pra vo, ki je v 60. le tih 20. sto let ja po sta lo med na rod no pra vo obo ro že
nih spo pa dov in se da nes zanj upo rab lja enot no ime med na rod no hu ma ni tar no pra vo (MHP) 
ob se ga si stem pra vil, za po ve di in pre po ve di, ki se na na ša jo na:

1) zaš či to žr tev voj ne (že nev sko pra vo),

2) za ko ne in obi ča je voj ne (haaš ko pra vo),

3) nev tral nost no pra vo,

4) ome ji tve obo ro že va nja in sank ci je za kr ši tev MHP (new yorš ko pra vo).

2. Viri MHP

Viri MHP so splo šno priz na na na če la MHP, ve ljav ne med na rod ne po god be in dru gi akti med na-
rod ne ga pra va ter med na rod ni obi ča ji.

Te melj na na če la MHP:

• no be na stran v spo pa du nima neo me je ne pra vi ce do iz bi re sred stev in na či nov voj sko va nja;

• na če lo hu ma no sti in ne di skri mi na ci je, po ka te rem mo ra jo biti vse žr tve voj ne in dru gi ude-
le žen ci obo ro že nih spo pa dov v vseh oko liš či nah obrav na va ni hu ma no in brez di skri mi na ci je, 
ki bi te me lji la na spo lu, na rod ni pri pad no sti, veri, po li tič nem pre pri ča nju ali so cial nem sta-
tu su obrav na va ne ose be;

• na če lo raz lo če va nja, po ka te rem je tre ba v vseh si tua ci jah raz lo če va ti med bo jev ni ki in vo jaš-
ki mi ci lji na eni in ci vi li sti ter ci vil ni mi ob jek ti in pre mo že njem na dru gi stra ni. Voj sko va nje 
je lah ko us mer je no samo zo per obo ro že ne sile in vo jaš ke ci lje nas prot ni ka;

• na če lo soraz mer no sti, ki do lo ča, da so pre po ve da ni na pa di, od ka te rih je mo go če pri ča ko va-
ti, da bodo pov zro či li na ključ ne iz gu be živ ljenj in poš kod be ci vi li stov ter ško de na ci vil nem 
pre mo že nju, ki bi bile ne so raz mer ne v pri mer ja vi s pri ča ko va no kon kret no in ne po sredno 
vo jaš ko pred nost jo;

• pre po ve da no je voj no de lo va nje, ki pov zro ča žr tve, trp lje nje in uni če va nje, ki niso nuj ni za 
to, da bi do se gli do lo če ne vo jaš ke ci lje;

• pre po ve da na je upo ra ba oro žij, iz strel kov in dru gih sred stev voj sko va nja, ki pov zro ča jo ne
po treb no trp lje nje in čez mer ne poš kod be ude le žen cev spo pa dov;

• pre po ve da na je upo ra ba me tod in sred stev voj sko va nja, ki pov zro ča jo re sne, ob sež ne in dol
go traj ne poš kod be člo ve ko ve ga oko lja;

• pra vi la MHP se upo rab lja jo tudi zo per nas prot ni ka, ki ta pra vi la kr ši, vendar je pod do lo-
če ni mi po go ji do vo lje no, da se zo per nje ga upo rab lja jo po vra čil ni ukre pi in dru ge sank ci je;
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• pri po ga ja njih z nas prot ni kom in pri ure sni če va nju spo ra zu mov in do go vo rov z njim je tre ba 

spo što va ti na če lo med se boj ne ga zau pa nja in dane be se de.

Kon ven ci je in dru ge po god be MHP so dvo stran ski ali več stran ski akti. ki mo ra jo biti pod pi sa-
ni in ra ti fi ci ra ni, pra vi lo ma pa tudi ob jav lje ni na do lo čen na čin (v urad nem gla si lu dr ža ve ipd.).

Po tem ko so se v šte vil nih obo ro že nih spo pa dih med dr ža va mi uve ljavila ne ka te ra na če la in pra-
vi la voj sko va nja, ki so za ra di dol go traj ne upo ra be do bi la na ra vo splo šno ali vsaj širše spre je tih 
obi ča jev, in po tem ko so po sa mez ne voj sku jo če se dr ža ve za če le spre je ma ti ob za čet ku obo ro že-
nih spo pa dov po seb ne spo ra zu me ali dvo stran ske po god be (npr. o pre po ve di po bi ja nja ra njen-
cev in bol ni kov, pre po ve di po bi ja nja voj nih ujet ni kov, ob jest ne ga uni če va nja ci vil nih ci ljev ter 
mu če nja in po bi ja nja ci vi li stov idr.), se je sre di 19. sto let ja za ra di že ome nje nih raz lo gov po ja vi la 
po tre ba, da se ne ka te ra pra vi la voj sko va nja ure di jo tudi šir še, v med na rod nem ok vi ru in ne več le 
za po te ka jo če voj ne, tem več za vse bo do če spo pa de. 

Za vars tvo žr tev voj ne so da nes ključ ne šti ri že nev ske kon ven ci je iz leta 1949 (o ra njen cih in bro-
do lom cih, o vojnih ujet ni kih in o zaš či ti ci vi li stov kot žr tev voj ne). Te so bile poz ne je do pol nje ne 
in nad gra je ne z do pol nil ni ma pro to ko lo ma o žr tvah voj ne v med dr žav nih in v no tra njih obo ro-
že nih spo pa dih (leta 1977). V ta ok vir spa da ta poz nej ša kon ven ci ja o otro ko vih pra vi cah in njen 
pro to kol o vklju če va nju otrok v obo ro že ne spo pa de (iz let 1989 in 2000).

Z ome ji tva mi upo ra be kla sič nih oro žij se uk var ja kon ven ci ja o kla sič nih (kon ven cio nal nih) orož-
jih (iz leta 1980), z ne ka te ri mi poz nej ši mi pro to ko li (iz let 1995, 1996, 2001, 2003) ter Ot tav ska 
kon ven ci ja o pro tio seb nih mi nah (iz leta 1997). Najnovejšo prepoved prinaša Konvencija o ka-
setnem razstrelivu (iz leta 2008). Upo ra bo ozi ro ma pre po ved upo ra be ali vsaj do lo če ne ome ji tve 
oro žij za mno žič no uni če va nje ure ja jo kon ven ci je o bak te rio loš kem in tok sič nem orož ju (iz leta 
1972) ter o kemič nem orož ju (iz leta 1993) in šti ri »je dr ske« po god be: o (del ni) pre po ve di po sku-
sov z je dr skim orož jem in o po pol ni pre po ve di ta kih po sku sov (iz let 1963, 1996), o ne šir je nju 
je dr ske ga orož ja (iz leta 1968) in o pre po ve di nje go ve ga na meš ča nja na mor sko dno in v nje go vo 
pod zem lje (iz leta 1971). 

Vars tvu kul tur ne de diš či ne v obo ro že nih spo pa dih sta pos ve če na haaš ka kon ven ci ja (iz leta 1954) 
in do pol nil ni pro to kol (iz leta 1999), vars tvu na rav ne de diš či ne pa Kon ven ci ja o pre po ve di vo-
jaš kih ali ka kr šnih koli dru gih ob lik so vraž ne ga de lo va nja za spre mi nja nje oko lja (iz leta 1976) in 
del no kon ven ci ja o ke mič nem orož ju (iz leta 1993). 

Na po droč ju »new yorš ke ga« pra va in ure ja nja ne ka te rih splo šnej ših vpra šanj MHP je tre ba ome-
ni ti kon ven ci je o kaz no va nju in prepre če va nju zlo či na ge no ci da (iz leta 1948), o ne za sta ra nju 
voj nih zlo či nov in zlo či nov zo per člo veš tvo (iz leta 1968), o vo jaš kih na jem ni kih (iz leta 1989) in 
o var no sti oseb ja ZN (iz leta 1994), sta tu te po seb nih med na rod nih ka zen skih so dišč za ozem lje 
nek da nje Ju go sla vi je (iz leta 1993), Ruan de (iz leta 1994), Sier re Leo ne (iz leta 2002) ter Rim ski 
sta tut Med na rod ne ga ka zen ske ga so diš ča (iz leta 1998). 

Prav ni obi ča ji. Ve ljav na pra vi la MHP te me lji jo, po leg na na če lih in po sa mez nih do loč bah kon-
ven cij in dru gih ak tov MHP, tudi na med na rod nih obi ča jih voj sko va nja, po tr je nih v dol go traj ni 
prak si stra ni v spo pa du, ki so med na rod no priz na ni kot ob vez na prav na pra vi la. Po dru gi stra ni 
pa so tako po tr je ni in uve ljav lje ni obi ča ji in pra vi la po go sto upo rab lje ni kot se sta vi na poznej ših 
do ku men tov MHP. Po mem ben ko rak k pre gled no sti in spo što va nju, če že ne upo šte va nju obi ča-
jev na tem po droč ju je ne dav na te me lji ta ana li za in pre gled prak se in do slej ob li ko va nih pra vil 
obi čaj ne ga pra va v ok vi ru MHP, ki jo je pri pra vil Med na rod ni od bor Rde če ga kri ža iz Že ne ve (iz 
leta 2004) v so de lo va nju s stro kov nja ki iz šte vil nih dr žav; ta ob se ga kar 5040 stra ni. 
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3. Struk tu ra MHP

Ne glede na to, da so se v raz vo ju MHP po jav lja le raz lič ne čle ni tve, bomo pri tem pre gle du os ta li 
pri kla sič ni de li tvi (žr tve voj ne, vo jaš tvo in upo ra ba oro žij ter me tod voj sko va nja, sank ci je za kr-
ši tve MHP), uve ljav lje ni v ce lot nem raz vo ju so dob ne ga MHP, od sre di ne 19. sto let ja na prej.

III. ŽENEVSKO PRAVO – zaš či ta žr tev voj ne

Te melj ne čr te v raz vo ju že nev ske ga pra va je mo go če pov ze ti v na sled njem: gre za vejo MHP, ki 
se naj hi tre je raz vi ja in do bi va po vsa kem ob sež nej šem obo ro že nem spo pa du, ki vklju ču je več 
držav, ozi ro ma se v njem po ja vi jo ključ ne no vo sti gle de obo ro ži tve in dru gih sred stev ali me tod 
voj sko va nja, na sled ke v ob li ko va nju in spre je ma nju ta kih re ši tev MHP, ki so v ta kih spre me nje nih 
raz me rah na ju god nej še za vse vr ste žr tev voj ne; vr ste in struk tura žr tev voj ne se od za čet ka do 
da nes ne pre sta no ši ri in raz čle nju je; pra vi ce žr tev voj ne in učin ko vi tost vars tva teh pra vic se po-
sto po ma ve ča jo; od zaš či te vo ja kov v ne po sred nih spo pa dih se te žiš če vars tva žr tev voj ne pre na ša 
na raz lič ne ka te go ri je dru gih oseb, pri za de tih za ra di obo ro že nih spo pa dov, in zla sti na ci vil no 
pre bi vals tvo.

1. V tem ok vi ru se je tre ba naj prej us ta vi ti pri do loč bah o žr tvah voj ne, ki so v po dob ni for
mu la ci ji vklju če ne v vse šti ri že nev ske kon ven ci je in oba do pol nil na pro to ko la k njim iz leta 
1977:

Zaš či te ne ose be v tem ok vi ru mo ra jo biti vse lej spo što va ne in va ro va ne.

Stra ni v spo pa du, pod ka te rih ob last jo so te ose be, mo ra jo z nji mi rav na ti hu ma no ter skr be ti 
za nje brez ka kr šne ga koli neu god ne ga raz li ko va nja gle de na spol, na rod nost, raso, vero, po li-
tič no pre pri ča nje ali dru ga po dob na me ri la.

Stro go je pre po ve da no vsa kr šno ogro ža nje nji ho vih živ ljenj ali na si lje nad oseb no ne do ta klji-
vost jo, zla sti pa ubi ja nje, iz treb lja nje, mu če nje in bio me di cin ski po sku si, ki niso upra vi če ni iz 
zdravs tve nih raz lo gov in niso v ko rist zaš či te nih oseb; pre po ve da no je na mer no od kla nja nje 
zdrav niš ke po mo či ali nege zaš či te nim ose bam ter nji ho vo iz po stav lja nje ne var no sti okuž be. 

Samo nuj ni me di cin ski raz lo gi opra vi ču je jo da ja nje pred no sti pri nu de nju po mo či.

Z žen ska mi je tre ba rav na ti z dolž no spošt lji vost jo do nji ho ve ga spo la.

Pre po ve da na je ža li tev oseb ne ga do sto jans tva in kr ni tev oseb ne ne do ta klji vo sti zaš či te nih 
oseb, grož nje tem ose bam in nji ho vo iz po stav lja nje ra do ved no sti jav no sti.

Pre po ve da no je izre ka nje in iz vr še va nje kaz ni brez pred hod ne ga so je nja pred red nim ne pri-
stran skim so diš čem. 

Pre po ve da no je je ma nje tal cev.

Zo per zaš či te ne ose be ter sa ni tet no in ver sko oseb je in opre mo so pre po ve da ni ka kr šni koli 
po vra čil ni ukre pi. 

Zaš či te ne ose be je tre ba, ko li kor je mo go če, zaš či ti ti pred pri ti ski na nje, da bi se od po ve da le 
svo jim pra vi cam. Zato se te ose be ter sa ni tet no in versko oseb je ne sme jo niti del no niti v ce-
lo ti od po ve da ti pra vi cam, ki jih za go tav lja jo te kon ven ci je in pro to ko la. 
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Po leg določb, ki se upo rab lja jo v miru, se do loč be teh kon ven cij in pro to ko lov upo rab lja jo v 
obo ro že nih spo pa dih med dr ža va mi pod pi sni ca mi in med nji mi ter dr ža vo, ki ni pod pi sni ca, 
če ta spre je ma in upo rab lja nji ho ve do loč be.

Do loč be teh kon ven cij in pro to ko lov se upo rab lja jo od za čet ka do kon ca obo ro že ne ga spo pa-
da ali oku pa ci je ozi ro ma do nji ho ve konč ne os vo bo di tve, re pa tria ci je ali na sta ni tve.

Do loč be teh kon ven cij in pro to ko lov se upo rab lja jo v so de lo va nju in pod nad zo rom sil zaš-
čit nic. 

Dr ža ve pod pi sni ce se obvezu je jo, da bodo v mir nem ča su in med obo ro že ni mi spo pa di sez na-
nja le z vse bi no kon ven cij in pro to ko lov čim šir ši krog pre bi vals tva, jo vklju če va le v pro gra me 
vo jaš ke ga in po mož no sti tudi ci vil ne ga šo la nja in ur je nja pri pad ni kov obo ro že nih sil.

Dr ža ve pod pisni ce se ob ve zu je jo, da bodo spre je le za ko ne za us trez no kaz no va nje oseb, ki 
so hudo kr ši le te do loč be ali so to uka za le, da bodo uved le prei ska vo zo per ose be, ki so za to 
osum lje ne in da bodo ukre ni le vse po treb no za za ti ra nje de janj, ki so do lo če na kot hude kr ši-
tve ali si cer v nas prot ju z do loč ba mi kon ven cij in pro to ko lov.

V pri me ru dr žav ljan ske voj ne ali dru gih no tra njih (ne med dr žav nih) spo pa dov ve lja jo gle de 
rav na nja z zaš či te ni mi ose ba mi vsaj na sled nje do loč be: hu ma no rav na nje brez vsa kr šne ga 
neu god ne ga raz li ko va nja in pre po ved vsa kr šne ga ogro ža nja nji ho vih živ ljenj ali na si lja nad 
oseb no ne do ta klji vost jo, zla sti pa ubi ja nje, iz treb lja nje, mu če nje in bio me di cin ski po sku si, 
je ma nje tal cev, ža li tev oseb ne ga do sto jans tva zaš či te nih oseb in izre ka nje ter iz vr še va nje kaz-
ni brez pred hod ne ga so je nja pred red nim ne pri stran skim so diš čem. Zaš či te ne ose be je tre ba 
zbra ti in za nje po skr be ti, če je po treb no ob po mo či ne pri stran ske hu ma ni tar ne or ga ni za ci je.

2. Vars tvo ra njen cev in bol ni kov v voj ni na kop nem ter ra njen cev, bol ni kov in bro do lom cev 
obo ro že nih sil na mor ju

Ra nje ne, bol ne in bro do lom ce, ki ima jo sta tus vo jaš kih oseb, ne gle de na pri pad nost stra ni 
v spo pa du, je tre ba čim prej zbra ti in jim nu di ti po treb no zdravs tve no po moč. Ena ko ve lja za 
ci vil ne bro do lom ce ter ra nje ne ali bol ne ci vi li ste, ki jim je za ra di poš kodb, bo lez ni ali dru gih 
te le snih ali du šev nih mo tenj in te žav po treb na zdrav niš ka po moč ali nega.

Vo jaš ke zdravs tve ne eno te os kr bi jo ra nje ne, bol ne in bro do lom ce, ki ima jo sta tus vo jaš kih 
oseb ne gle de na pri pad nost stra ni v spo pa du, ter ci vil ne ose be.

Zaš či ta ra njen cev in bol ni kov pre ne ha, ka kor hi tro sto ri jo ka kr šno koli so vraž no de ja nje.

Vo jaš ka in ci vil na me di cin ska de jav nost de lu je ta za ra di do se ga nja is tih ci ljev ter se oprav lja ta 
tako za vo jaš ke kot za ci vil ne ose be, ki so ra nje ne, bol ne ali so ime le bro do lom. 

Mr tve je tre ba zbra ti in pre pre či ti ro pa nje tru pel. Pra vi lo ma bo pre gled tru pel na bo jiš ču 
opra vil zdrav nik.

Umr le je tre ba do stoj no po ko pa ti sklad no z obre di ve roiz po ve di, ki so ji pri pa dali, ter po-
skr be ti, da bodo nji ho vi gro bo vi spo što va ni, do stoj no vzdr že va ni in tako oz na če ni, da jih bo 
mo go če poz ne je naj ti in iden ti fi ci ra ti.

Sta cio nar nih me di cin skih us ta nov, vo zil in mo bil nih me di cin skih enot (v na da lje va nju: me-
di cin ske us ta no ve in eno te) ni do vo lje no v no be nem pri me ru na pa da ti in za go tov lje no jim 
mora biti neo vi ra no oprav lja nje nji ho ve ga dela. 
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Vsa vo zi la, ki pre va ža jo ra njen ce ter me di cin sko opre mo in ma te rial, mo ra jo biti oz na če na z 
ja sno vid ni mi pre poz nav ni mi zna ki.

Vo jaš ko in ci vil no me di cin sko oseb je je pod po seb no zaš či to. Ni ko li ne sme biti vo jaš ki cilj niti 
ne sme biti ovi ra no pri oprav lja nju svo jih na log.

Me di cin skih enot ni do pust no upo rab lja ti za de lo va nje, ki bi ško do va lo nas prot ni ku. Pri pad-
ni ki vo jaš ke ga me di cin ske ga oseb ja ima jo sta tus ne bo jev ni kov. 

Za je to me di cin sko oseb je nima sta tu sa voj nih ujet ni kov, ven dar uži va vse ugod no sti, ki jih 
pred vi de va že nev ska kon ven ci ja o voj nih ujet ni kih. Ver sko oseb je, do de lje no obo ro že nim si-
lam, in pred me ti, ki jih upo rab lja pri svo jem delu, ima jo med obo ro že nim spo pa dom enak 
ob seg vars tva kot me di cin sko oseb je in nje go va opre ma. 

Stra ni v obo ro že nem spo pa du se lah ko do go vo ri jo za us ta no vi tev sa ni tet nih con in lo ka cij 
za ra di za va ro va nja ra njen cev in bol ni kov ter me di cin ske ga oseb ja pred učinki so vraž no sti. 
Po dob no ve lja gle de var nost nih con. 

3. Sta tus in vars tvo voj nih ujet ni kov

Voj ni ujet ni ki so ose be, ki so pod nas prot ni ko vo ob last jo in pri pa da jo eni od na sled njih ka te-
go rij: bo jev ni ki, ose be, ki sprem lja jo obo ro že ne sile, če prav niso ne po sred no v nji ho vi se sta vi, 
čla ni po sadk tr gov ske mor na ri ce ter ci vil ne ga le tals tva stra ni v spo pa du, ki na pod la gi dru gih 
do ločb med na rod ne ga pra va ne uži va jo ugod nej ših po stop kov.

Iz pra še va nje in pri do bi va nje in for ma cij od voj nih ujet ni kov mora biti izvedeno hu ma no. Voj-
ne ujet ni ke, ki za ra di svo je ga fi zič ne ga ali du šev ne ga sta nja niso spo sob ni dati oseb nih po dat-
kov, je tre ba izro či ti me di cin ske mu oseb ju. 

Bi va nje ujet ni kov naj bo v splo šnem za go tov lje no ena ko kot za eno te sile, ki je za je la voj ne ujet
ni ke. 

Voj nim ujet ni kom je tre ba ta koj po za jet ju ozi ro ma naj pozneje v ted nu dni po pri ho du v ta bo-
riš če, med bo lez ni jo ali pre me sti tvi jo omo go či ti, da ne po sred no poš lje jo do pi sni co o za jet ju, 
o na slo vu in o zdravs tve nem sta nju svo ji dru ži ni in osred nji agen ci ji za voj ne ujet ni ke. Do pi-
sni ce se ne sme za dr že va ti.

Voj ni ujet ni ki lah ko po ši lja jo in pre je ma jo do pi sni ce in pi sma. Ome ji tve ne sme jo biti več je 
od dveh pi sem in šti rih do pi snic na me sec, v to pa ne sme biti všte ta do pi sni ca iz pr ve ga od-
stav ka te toč ke. 

Voj ni ujet ni ki sme jo ob veš ča ti na dre je ne vo jaš ke ob la sti o svo jih zah te vah, ki se na na ša jo na 
raz me re v ujet niš tvu. Ime ti mo ra jo neo me je no pra vi co, da se pre ko svo je ga pred stav ni ka ali 
ne po sred no po ve že jo tudi s pred stav ni ki sile zaš čit ni ce (nev tral ne dr ža ve, ki po pre ki ni tvi di plo-
mat skih od no sov za sto pa in te re se ene stra ni v spo pa du pri ob la steh nas prot ne dr ža ve).

Voj ni ujet ni ki, ki jim je us pe lo po beg ni ti in so bili po nov no uje ti, za ra di po be ga ne sme jo biti 
kaz no va ni. Voj ni ujet nik, ki po sku si po beg ni ti in je po nov no ujet, sme biti, tudi če po beg po-
no vi, kaz no van le dis ci plin sko.

Ob za čet ku spo pa da se us ta no vi in for ma cij ski urad za voj ne ujet ni ke, ki zbi ra in po ši lja zain te-
re si ra nim si lam in cen tral ni agen ci ji vse po treb ne po dat ke o ujet ni kih. Po dat ki morajo omo-
go ča ti hi tro ob veš ča nje ude le že nih dru žin. 

Pred stav ni ki sile zaš čit ni ce ima jo pra vi co do vpo gle da v delo in živ lje nje voj nih ujet ni kov. 
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4. Vars tvo ci vil nih oseb med obo ro že nim spo pa dom

Če prav so vse voj ne v zgo do vi ni pov zro ča le šte vil ne žr tve tudi med ci vil nim pre bi vals tvom ter 
ško do na ci vil nem pre mo že nju, je dol go ča sa ve lja lo, da gre pri voj nah pre tež no za žr tve med 
vo jaš tvom in na vo jaš kih ob jek tih ter opre mi, ci vil ne žr tve in ško de pa so ob tem le obrob ne, 
na ključ ne in niso pred met prav ne uredi tve, ki za de va obo ro že ne spo pa de. V raz vo ju so dob-
ne ga voj ne ga (hu ma ni tar ne ga) pra va so bile zato zah te ve za spre mem bo v ta kem poj mo va nju 
pou dar je ne raz me ro ma poz no – iz si li lo ga je ve li ko in na kon cu stra hot no po ve ča nje šte vi la 
in ob se ga žr tev in škod na ci vil ni stra ni, kar je raz vid no tudi iz na sled nje pre gled ni ce o de le žu 
ci vi li stov med žr tva mi vojn:
• prva sve tov na voj na: 5 %,
• dru ga sve tov na voj na: 48 % (po naj no vej ših oce nah celo 54 %),
• ko rej ska voj na (1950–1953): 84 %,
• viet nam ska voj na (1964–1975): 95 %.

Za ra di ta ke ga raz vo ja, ki je po stal stal ni ca, saj da nes v ne ka te rih obo ro že nih spo pa dih pre šte-
va mo žr tve sko raj samo na ci vil ni stra ni (voj na v Bi H, zad nja iraš ka voj na s po voj ni mi spo pa-
di idr.), je bila na di plo mat ski kon fe ren ci leta 1949 spre je ta 4. že nev ska kon ven ci ja za zaš či to 
ci vi li stov med voj no kot prvi do ku ment MHP, ki ce lo vi to obrav na va in ure ja sta tus ci vil ne ga 
pre bi vals tva kot žr tev voj ne.

Po tej kon ven ci ji so zaš či te ne ti ste ci vil ne ose be, ki med obo ro že nim spo pa dom ali oku pa ci-
jo v ka te rem koli tre nut ku in na ka te ri koli na čin pri de jo pod ob last ene stra ni v spo pa du ali 
ene od oku pa cijskih sil, ka te rih dr žav lja ni niso določ be kon ven ci je, to rej ne ve lja jo za do ma če 
pre bi vals tvo. 

Ci vil nih oseb, ki niso ne po sred no ude le že ne v so vraž no stih, ni do vo lje no na pa da ti. Ci vi li ste je 
tre ba spo što va ti in za va ro va ti. V vseh oko liš či nah ima jo pra vi co do spo što va nja svo je oseb-
no sti, ča sti, dru žin skih pra vic, ver ske ga pre pri ča nja in obre dov, na či na živ lje nja in svo jih obi-
ča jev. 

Žen ske je tre ba zaš či ti ti pred vsa kim na pa dom na nji ho vo čast, pred vsem pred po sils tvom, 
vsi lje no pro sti tu ci jo in vsa kim ne do stoj nim rav na njem. No seč ni ce in ma te re z majh ni mi, od 
njih od vi sni mi otro ki mo ra jo uži va ti naj več jo pred nost pri obrav na va nju nji ho vih pri me rov. 

V pri me ru in ter na ci je ali pri dr ža nja je tre ba dru ži ni omo go či ti, da os ta ne sku paj, dru ga če pa 
je tre ba lo či ti žen ske od moš kih.

Otro ci so pred met po seb ne ga spo što va nja in zaš či te. Za go to vi ti se jim morata os kr ba in po-
moč, ki jo po tre bu je jo za ra di mla do sti ali dru gih raz lo gov. Otro ci, ki niso do pol ni li 18 let 
sta ro sti, ne sme jo so de lo vati ne po sred no v so vraž no stih. Otro ci, mlaj ši od 15 let, ki so za ra di 
voj ne osi ro te li ali so lo če ni od svo jih dru žin, ne sme jo biti v no be nem pri me ru pre puš če ni 
sami sebi. Stra ni v spopadu mo ra jo ukre ni ti vse po treb no, da se olaj ša jo nji ho vo vzdr že va nje, 
oprav lja nje ver skih obre dov, vzgo ja in izo bra že va nje. 

Ci vil no pre bi vals tvo in po sa mez ni ci vi li sti bodo uži va li splo šno zaš či to pred ne var nost mi, ki 
iz vi ra jo iz vo jaš kih ope ra cij in ne bodo pred met na pa da. 

Pri sot no sti ci vil ne ose be se ne sme zlo ra bi ti za za va ro va nje do lo če nih mest ali po dro čij pred 
voj ni mi ope ra ci ja mi (tako ime no va ni ži vi ščit). 

Ko lek tiv na kaz no va nja in po dob ni ukre pi za stra še va nja ali te ro ri zi ra nja so pre po ve da ni, prav 
tako maš če val ni ukre pi nad ose ba mi in nji ho vo last ni no.
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Us ta no vi jo se lah ko sa ni tet na ter var nost na ob moč ja in kra ji, ki so or ga ni zi ra ni tako, da zaš či-
ti jo ra njen ce, bol ni ke, sta rej še ose be, otro ke, mlaj še od 15 let, no seč ni ce in ma te re z otro ki, ki 
so mlaj ši od se dem let, pred voj ni mi vpli vi. Na ob moč ju, kjer po te ka jo boji, se lah ko us ta no vi-
jo nev tra li zi rana ob moč ja, z na me nom za va ro va nja ci vil nih oseb pred voj ni mi vpli vi. 

Pre skr ba z ži vi li in ma te ria lom: stra ni v spo pa du mo ra jo omo go či ti svo bo den, hiter in va ro-
van pre hod ozi ro ma trans port me di cin ske in zdravs tve ne opre me, ži vil, ob la čil, sred stev za 
za kla nja nje in dru gih os kr bo val nih pred me tov. S tega vi di ka je vred no ome ni ti zna no prak so 
srb skih pa ra vo jaš kih enot, ki so v bo san ski voj ni pre pre če va le do voz nuj ne po mo či v ob le ga no 
Sa ra je vo ozi ro ma za dr ža le del te po mo či zase (npr. po lo vi co naft nih de ri va tov) kot ne kak šno 
ca ri no. 

Na oku pi ra nem ob moč ju ve lja na cio nal no pra vo. Oku pa cij ska sila lah ko pre kli če ali za ča sno 
od pra vi pred pi se oku pi ra ne ga ob moč ja, ki po me ni jo grož njo nje ni var no sti ali ovi ro upo ra bi 
MHP. Tudi za ra di vo jaš ke po tre be ali ohra nja nja jav ne ga reda in miru lah ko do lo či upo ra bo 
svo jih prav nih do lo čil (norm).

Upra va oku pi ra ne ga ob moč ja ima pra vi co do de lo va nja. Za ko nodaja (ka zen ska, davčna idr.) 
in sod na pri stoj nost oku pi ra ne ga ob moč ja os ta ne jo v ve lja vi.

In ter ni ra nje in pri sil no bi va nje ci vi li stov se lah ko odre di samo, če je to nuj no za var nost sile, 
ki te ose be za dr žu je. In ter ni ra nje je do vo lje no:
• za naj strož je kon trol ne ukre pe, če navad ni ukre pi kon tro le za var nost sile ter za va ro va nje 

ci vil ne ose be ne za do stu je jo;
• iz je mo ma kot ob li ka kaz no va nja, pod po go jem, da je so raz mer na te ži stor je ne ga de ja nja. 

O pri sil nem bi va liš ču ozi ro ma o in ter na ci ji mora biti iz da na od loč ba na pod la gi pred pi sa nih 
po stop kov. Po sto pek mora vse bo va ti tudi mož nost pri tož be, o ka te ri se mora od lo či ti v naj-
kraj šem mož nem roku.

Rav na nje z in ter ni ran ci je po dob no ure je no kot za voj ne ujet ni ke. Z in ter ni ran ci se rav na 
hu ma no. Pre po ve da no jim je na la ga ti te le sne na po re, ško dlji ve za nji ho vo zdrav je, pre po ve-
da na sta tudi te le sno ali mo ral no mu če nje. Tre ba jim je omo go či ti od no se z zu na njim sve tom 
s po ši lja njem do pi snic o in ter ni ra nju in dru gim do pi so va njem, prek ne po sred no iz vo lje ne ga 
od bo ra in ter ni ran cev (sti ki z oblast mi, s si la mi zaš čit ni ca mi, z MORK in z or ga ni za ci ja mi za 
po moč in ter ni ran cem), z obi ski zla sti ož jih so rod ni kov v ena ko mer nih ča sov nih pre sled kih 
idr. In ter ni ran ce se sme upo ra bi ti za de lov no silo le, če to sami že li jo, ven dar v vseh pri me rih 
le do šest ted nov. In ter ni ran ci mo ra jo biti za svo je delo pla ča ni. In ter ni ra nje pre ne ha v naj-
kraj šem mož nem ča su po us ta vi tvi so vraž no sti. Vsem in ter ni ra nim ose bam je tre ba za go to vi ti 
var no vr ni tev v kraj nji ho ve ga zad nje ga bi va liš ča ozi ro ma olaj ša ti nji ho vo re patria ci jo. 

5. Sta tus in pra vi ce oseb, ki po sta ne jo žr tve voj ne, ni ma jo pa priz na ne ga sta tu sa

V si tua ci jah, ki niso izrec no ure je ne z ve ljav ni mi pra vi li MHP, mo ra jo po velj ni ki in pri pad ni ki 
obo ro že nih sil ter dru gi od go vor ni gle de po lo ža ja in rav na nja z osebami, ki po sta ne jo žr tve 
voj ne ali so si cer pri za de te za ra di po te ka vo jaš kih ope ra cij, po sa mez ne pri me re obrav na va-
ti in ure ja ti ob upo šte va nju te melj nih na čel in us me ri tve MHP. Po goj za to je, da take ose be 
pri de jo pod ob last ene ali dru ge stra ni v spo pa du, da so ne po sred no pri za de te od obo ro že nih 
spo pa dov ali vo jaš ke za sed be do lo če ne ga ozem lja ter da niso de lež ne več jih ugod no sti, kot so 
z že nev ski mi kon ven ci ja mi in pro to ko lo ma do lo če ne za ra njen ce, bol ni ke, bro do lom ce, voj ne 
ujet ni ke ali ci vi li ste, dr žavljane nas prot ne stra ni v obo ro že nem spo pa du.
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Rav na nje, pred vi de no v prejš njem čle nu, ve lja za ci vi li ste, dr žav lja ne dr žav, ki niso pod pi sni ce 
ome nje nih med na rod nih do ku men tov, dr žav lja ne nev tral nih dr žav, ki v da nem tre nut ku ni-
ma jo di plo mat skih od no sov z drža vo, ki jih ima v ob la sti, be gun ce, ose be brez dr žav ljans tva, 
vo jaš ke na jem ni ke in vo hu ne ter dru ge ude le žen ce obo ro že nih spo pa dov ali ne po sred no pri-
za de te za ra di njih, ka te rih sta tus ob za jetju ni ja sen. V do lo če ni meri ozi ro ma smi sel no ve lja 
tudi za pri za de te v spo pa dih, iz bru hih na si lja in na pe to stih, ki niso opre de lje ne kot obo ro že ni 
spo pa di, bo di si med dr žav ni bo di si no tra nji (ne med na rod ni). 

Te melj ne ga ran ci je, ki jih je tre ba za go to vi ti za ome nje ne ose be v si tua ci jah, ki niso po se bej 
ure je ne, so:
• humano rav na nje, spo što va nje oseb no sti, ča sti, pre pri ča nja in ver ske pri pad no sti;
• nji ho vo obrav na va nje brez sle her ne ga so vraž ne ga raz li ko va nja, ki bi te me lji lo na rasi, bar-

vi ko že, je zi ku, veri ali pre pri ča nju, po li tič ni pri pad no sti, na cio nal nem in so cial nem iz vo-
ru, so cial nem sta tu su in rojs tvu;

• pre po ve da ne so vse ob li ke na si lja nad živ lje njem, zdrav jem ali du šev nim bla go sta njem 
obrav na va nih oseb, zla sti pa umo ri, mu če nje, te le sne kaz ni in po hab lja nje, ža li tev člo ve-
ko ve ga do sto jans tva in nes po dob ni na pa di, kolek tiv ne kaz ni in je ma nje tal cev ter grož nje 
z na šte ti mi de ja nji;

• vsa ka ose ba, ki je za je ta, pri dr ža na, za pr ta ali in ter ni ra na za ra di nje ne de jav no sti v zve zi z 
obo ro že ni mi spo pa di, bo ta koj ob veš če na v je zi ku, ki ga ra zu me, o raz lo gih za take ukre-
pe. Ra zen v pri me rih, ko so bile te ose be pri dr ža ne za ra di kaz ni vih de janj, bodo čim prej 
iz puš če ne, najpozneje pa ta krat, ko pre ne ha jo oko liš či ne, ki opra vi ču je jo take ome ji tve;

• v ka zen skih po stop kih je tre ba tem ose bam za go to vi ti te melj ne pro ce sne ga ran ci je (za-
sli ša nje obeh stra ni, so je nje v nji ho vi pri sot no sti, sez na ni tev s tož bo, pra vi ca in mož nost 
obram be, izrek sod be s stra ni red no de lu jo če ga so diš ča idr.).

Za je te, za pr te ali in ter ni ra ne ose be bodo uži va le zaš či to iz pred hod nih ali nej do konč ne iz pu-
sti tve, to rej tudi po kon ča nem obo ro že nem spo pa du.

IV. HAAŠKO PRAVO – za ko ni in obi ča ji voj ne

Ta veja MHP, ki vklju ču je nje gov naj bolj vo jaš ki vi dik, se na na ša na opre de li tev sta tu sa stra ni v 
obo ro že nem spo pa du in po drob ne je pri pad ni kov obo ro že nih sil, raz mer ja med stran mi v obo ro-
že nem spo pa du ter ome ji tve in pre po ve di voj sko va nja gle de na ose be, ob jek te in pro stor, orož ja, 
iz strel ke ter dru ga sreds tva voj sko va nja in me to de voj sko va nja. Ker gre to rej za pou dar je no vo jaš-
ko te ma ti ko, se bomo v tem pre gle du po sku ša li za dr ža ti pred vsem na ti stih vpra ša njih, ki v več ji 
meri pri za de va jo tudi dru ge ude le žen ce ali dru ga če pri za de te s po te kom obo ro že nih spo pa dov, 
pa tudi z nji ho vi mi po sle di ca mi. 

1. Sta tus ude le žen cev obo ro že ne ga spo pa da

V obo ro že nem spo pa du lah ko po do loč bah MHP so de lu je jo le le gi tim ni voj sko valci – bo jev-
ni ki; ti lah ko no si jo in upo rab lja jo orož je zo per obo ro že ne sile nas prot ni ka in le zo per nje se 
lah ko upo rab lja obo ro že na sila.

Sta tus bo jev ni kov ima jo:

a) pri pad ni ki vseh or ga ni zi ra nih obo ro že nih sil, sku pin in enot, vključ no z re zer vi sti in člani 
pro sto volj skih enot, ki pri pa da jo stra ni v spo pa du. Pri pad ni ki teh enot mo ra jo biti pod 
po veljs tvom, ki je stra ni v spo pa du od go vor no za vo de nje svo jih po dre je nih, za nje mora 
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ve lja ti in ter ni dis ci plin ski si stem, ki med dru gim do lo ča spo što va nje in upošte va nje pra vil 
med na rod ne ga pra va, ve ljav ne ga za obo ro že ne spo pa de;

b) pre bi val ci ne za se de ne ga ozem lja, ki se z orož jem upre jo vdo ru nas prot ni ko vih obo ro že-
nih sil, pod po go jem, da jav no no si jo orož je in spo štu je jo pra vi la MHP;

c) di ver zan ti (ko man do si) in pa dal ci, ki de lu je jo na nas prot ni ko vem ozem lju, na ka te re ga so 
bili po sla ni ali spuš če ni ozi ro ma iz kr ca ni za ra di iz vr ši tve po seb nih vo jaš kih na log, če so v 
uni for mi svo je voj ske in ima jo oz nač bo o pri pad no sti svo jim obo ro že nim si lam;

č) v si tua ci jah, v katerih ni mo go če raz li ko va ti ude le žen cev obo ro že ne ga spo pa da od ci vil-
ne ga pre bi vals tva, se zad njim priz na sta tus bo jev ni ka samo pod po go jem, da jav no no si jo 
orož je v ka te ri koli vo jaš ki ak ci ji in v ča su, ko jih nas prot nik lah ko vidi v pri pra vi na tako 
ak ci jo.

Pri pad ni ki obo ro že nih sil s sta tu som bo jev ni ka, ra zen pri toč kah b) in č), ob vez no no si jo 
pred pi sa ne vo jaš ke uni for me.

Za ne bo jev ni ke se šte je jo:

a) pri pad ni ki sa ni tet nih enot in ver sko oseb je;

b) pri pad ni ki obo ro že nih sil, ki niso do lo če ni za oprav lja nje boj nih na log, kot so teh nič ni in 
ad mi ni stra tiv ni de lav ci, voj ni do pi sni ki idr.;

Ne bo jev ni ki med pri pad ni ki obo ro že nih sil ima jo pra vi co do last ne obram be, tudi z orož-
jem, pred na pa di, ki so v nas prot ju s pra vi li MHP. Sa ni tet no in ver sko oseb je ima pra vi co 
no si ti in za last no obram bo in obram bo oseb pod nji ho vim vars tvom upo rab lja ti oseb no 
orož je;

c) vo jaš ke ose be, ki mu je ali mu mora biti v da nih oko liš či nah priz na no, da je zu naj boja;

č) vo hu ni, to so vo jaš ke ali ci vil ne ose be, ki na ozem lju pod ope ra tiv no kon tro lo ene od stra-
ni v spo pa du na skri vaj ali pod laž ni mi iz go vo ri zbi ra jo vo jaš ke ali dru ge po dat ke z na me-
nom, da jih izro či jo dru gi stra ni v spo pa du. Če pri pad ni ki ene od stra ni v spo pa du zbi ra jo 
take po dat ke v uni for mi, se ne bo šte lo, da gre za vo hu ne; 

d) vo jaš ki na jem ni ki, to so ude le žen ci obo ro že ne ga spo pa da, ki niso pri pad ni ki no be ne od 
stra ni v spo pa du, niti niso dr žav lja ni dr ža ve, ki je stran v spo pa du in ni ma jo v njej stal ne-
ga bi va liš ča, do bi va jo za svo je an ga ži ra nje ma te rial no na do me sti lo, ki je ne pri mer no več je 
od ti ste ga, ki ga do bi va jo pri pad ni ki obo ro že nih sil stra ni v spo pa du, na ka te re stra ni se 
bo ju je jo.

Vo hu ni in vo jaš ki na jem ni ki ima jo v pri me ru za jet ja s stra ni nas prot ni ka le pra vi co do po-
šte ne ga so je nja pred ne pri stran skim in redno de lu jo čim so diš čem, ki spa da po splo šno priz-
na nih na če lih in pra vi lih sod ne ga po stop ka. V pri me ru dvo ma o sta tu su bo jev ni kov ozi ro ma 
ne bo jev ni kov pri nji ho vem za jet ju s stra ni nas prot ni ka, mora o tem raz so di ti so diš če.

2. O ome ji tvah in pre po ve dih voj sko va nja gle de na ose be, ob jek te in pro stor, me to de in 
orož ja ter dru ga sreds tva voj sko va nja, ki si cer spa da jo v to po glav je, go vo ri mo v po ja sni lih 
k 4. in 5. učni uri.



115
Mednarodno humanitarno pravo

bESEdA STROKOVNJAKA

do da tek: POMEMbNEJŠE MEdNAROdNE POGOdbE IN dRUGI AKTI 
  MEdNAROdNEGA HUMANITARNEGA PRAVA

(Posebej so pod čr ta ne in oz na če ne ti ste, ki jih je ra ti fi ci ra la, je no ti fi ci ra la nji ho vo na sleds tvo ali k 
njim pri sto pi la Re pub li ka Slo ve ni ja.)

Pa riš ka po mor ska de kla ra ci ja, 1856

Že nev ska kon ven ci ja o iz bolj ša nju po lo ža ja ra nje nih v ko pen skih voj nah, 1864

Sankt pe ter burš ka de kla ra ci ja o pre po ve di upo ra be eks plo ziv nih iz strel kov, laž jih od 400 gra mov, 
v voj ni, 1868 

Bru selj ska de kla ra ci ja o za ko nih in obi ča jih voj ne, 1874 (ne pod pi sa na)

Haaš ka kon ven ci ja o mir nem re še va nju med na rod nih spo rov, 1899 (no ti fi ka ci ja: 1996)

Haaš ka de kla ra ci ja o pre po ve di upo ra be kro gel, ki se raz stre li jo ali sploš či jo v člo veš kem te le su 
(dum dum kro gle), 1899

Haaš ka kon ven ci ja o za čet ku so vraž no sti, 1907 

Haaš ka kon ven ci ja o pri la go di tvi po mor ske ga voj sko va nja na če lom že nev ske kon ven ci je iz leta 
1864

Haaš ka kon ven ci ja o za ko nih in obi ča jih voj ne na kop nem, s Pra vil ni kom o za ko nih in obi ča jih 
voj ne na kop nem, 1907 

Haaš ka kon ven ci ja o mir nem re še va nju med na rod nih spo rov, 1907 (ra ti fi ka ci ja: 2003) 

Haaš ka kon ven ci ja o pra vi cah in dolž no stih nev tral nih dr žav in oseb v voj ni na kop nem, 1907

Že nev ski pro to kol o pre po ve di upo ra be duš lji vih, stru pe nih in po dob nih pli nov ter bak te rio loš-
kih oro žij v voj ni, 1925 

Pa riš ki spo ra zum o od po ve di voj ni kot sreds tvu za re še va nje med na rod nih spo rov (BriandKel log
gov pakt), 1928 (no ti fi ka ci ja: 1992)

Mo skov ska de kla ra ci ja o nemš kih okrut no stih, 1943 

Spo ra zum o pre go nu in kaz no va nju glav nih voj nih zlo čin cev evrop skih sil Osi, 1945 

Us ta nov na li sti na Zdru že nih na ro dov in Sta tut Med dr žav ne ga so diš ča, 1945 (no ti fi ka ci ja: 1992)

Re so lu ci ja Ge ne ral ne skupš či ne OZN o priz na nju na čel med na rod ne ga pra va, vse bo va nih v Sta-
tu tu Med dr žav ne ga vo jaš ke ga so diš ča in nürn berš ki sod bi, 1946 

Kon ven ci ja ZN o pre pre če va nju in kaz no va nju zlo či na ge no ci da, 1948 (no ti fi ka ci ja: 1992)

Ženev ska kon ven ci ja o iz bolj ša nju po lo ža ja ra njen cev in bol ni kov obo ro že nih sil na bo jiš ču, 1949 
(no ti fi ka ci ja: 1992)

Že nev ska kon ven ci ja o iz bolj ša nju po lo ža ja ra nje nih, bol nih in bro do lom cev, pri pad ni kov obo ro že
nih sil na mor ju, 1949 (no ti fi ka ci ja: 1992)

Že nev ska kon ven ci ja o rav na nju z voj ni mi ujet ni ki, 1949 (no ti fi ka ci ja: 1992)

Že nev ska kon ven ci ja o zaš či ti ci vil nih oseb v ča su voj ne, 1949 (no ti fi ka ci ja: 1992)
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Haaš ka kon ven ci ja o vars tvu kul tur nih do brin v pri me ru obo ro že ne ga spo pa da, s pro to ko lom (1954) 
(no ti fi ka ci ja: 1992)

Med na rod na po god ba o pre po ve di po sku sov z je dr skim orož jem v nad zrač nem pro sto ru, v at mos fe ri 
in pod vodo, 1963 (no ti fi ka ci ja: 1992)

Spo ra zum o ne šir je nju je dr ske ga orož ja, 1968 (no ti fi ka ci ja: 1992)

Kon ven ci ja o ne za sta ra nju voj nih zloči nov in zlo či nov zo per člo veš tvo, 1968 (no ti fi ka ci ja: 1992)

Po god ba o pre po ve di na meš ča nja je dr ske ga in dru ge ga orož ja za mno žič no uni če va nje na mor sko in 
ocean sko dno ali v nju no pod zem lje, 1971 (no ti fi ka ci ja: 1992)

Kon ven ci ja o pre po ve di iz po pol nje va nja, proi zvod nje in skla diš če nja bak te rio loš ke ga (bio loš ke ga) in 
tok sič ne ga orož ja in o nje go vem uni če nju, 1972 (no ti fi ka ci ja: 1992)

De fi ni ci ja agre si je (Re so lu ci ja GS ZN 3314/XXIX), 1974.

Kon ven ci ja o pre po ve di vo jaš kih ali ka kr šnih koli dru gih ob lik so vraž ne ga de lo va nja za spre mi nja
nje oko lja, 1976 (ra ti fi ka ci ja: 2004)

Prvi do pol nil ni pro to kol k že nev skim kon ven ci jam o zaš či ti žr tev med dr žav nih obo ro že nih spo pa
dov, 1977 (no ti fi ka ci ja: 1992)

Dru gi do pol nil ni pro to kol k že nev skim kon ven ci jam o zaš či ti žr tev obo ro že nih spo pa dov, ki ni ma jo 
zna ča ja med dr žav nih obo ro že nih spo pa dov, 1977 (no ti fi ka ci ja: 1992)

Kon ven ci ja o pre po ve di ozi ro ma ome je va nju do lo če nih vrst kon ven cio nal ne ga (kla sič ne ga) orož ja, 
za ka te re ga je mo go če šte ti, da ima čez mer ne trav ma to loš ke učin ke ali da de lu je brez raz li ke gle de 
ci ljev, s tre mi pro to ko li, 1980 (KKO) (no ti fi ka ci ja: 1992)

Kon ven ci ja zo per mu če nje in dru ge ob li ke okrut ne ga, neč lo veš ke ga ali po ni žu jo če ga rav na nja ali 
kaz no va nja, 1984 (ra ti fi ka ci ja: 1993)

Kon ven ci ja o otro ko vih pra vi cah, 1989 (no ti fi ka ci ja: 1992)

Med na rod na kon ven ci ja zo per no va če nje, upo ra bo, fi nan ci ra nje in ur je nje vo jaš kih na jem ni kov, 
1989

Kon ven ci ja o pre po ve di raz vo ja, proi zvod nje, ko pi če nja za log in upo ra be ke mič ne ga orož ja ter o nje
go vem uni če nju, 1993 (ra ti fi ka ci ja: 1997)

Sta tut med na rod ne ga so diš ča za pre gon oseb, od go vor nih za hude kr ši tve MHP na ozem lju biv še 
Ju go sla vi je po letu 1991 (1993)*

Sta tut med na rod ne ga ka zen ske ga so diš ča za pre gon oseb, od go vor nih za ge no cid in dru ge hude 
kr ši tve MHP na ozem lju Ruan de, 1994*

Kon ven ci ja o var no sti oseb ja ZN in sprem lja jo če ga oseb ja, 1994 (ra ti fi ka ci ja: 2003)

Če tr ti pro to kol h KKO, 1995 (na na ša se na la ser sko orož je za os lep lja nje) (ra ti fi ka ci ja: 2002)

Do pol nje ni Dru gi pro to kol h KKO, 1996 (na na ša se na pro ti pe hot ne mine)(ra ti fi ka ci ja: 2002)

Po god ba o ce lo vi ti pre po ve di je dr skih po sku sov, 1996 (ra ti fi ka ci ja: 1999)

Kon ven ci ja o pre po ve di upo ra be, ko pi če nja za log, proi zvod nje in pre no sa pro ti pe hot nih (pro tio seb
nih) min in o nji ho vem uni če nju, 1997 (ra ti fi ka ci ja: 1998)

Sta tut Med na rod ne ga ka zen ske ga so diš ča, 1998 (ra ti fi ka ci ja: 2001)
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Dru gi pro to kol k Haaš ki kon ven ci ji o vars tvu kul tur nih do brin v pri me ru obo ro že ne ga spo pa da, 
1999 (pri stop: 2003)

Iz bir ni pro to kol o vklju če va nju otrok v obo ro že ne spo pa de h Kon ven ci ji o otro ko vih pra vi cah, 2000 
(ra ti fi ka ci ja: 2004)

Do pol nje ni prvi člen KKO 2001 (na na ša se na raz ši ri tev ve ljav no sti nje nih do ločb tudi na nemed-
dr žav ne spo pa de; ratifikacija: 2008)

Sta tut po seb ne ga med na rod ne ga so diš ča za Sier ro Leo ne, 2002*

Peti (do pol nil ni) pro to kol h KKO, 2003 (na na ša se na eks plo ziv ne os tan ke voj ne; ratifikacija: 
2006)

Tret ji do pol nil ni pro to kol k že nev skim kon ven ci jam o zaš či ti žr tev obo ro že nih spo pa dov, 2005 (o 
do dat nem zna ku; ratifikacija: 2009)

Konvencija o kasetnem razstrelivu, 2008 (ratifikacija: 2009)

Opom ba: Akte, oz na če ne z *, je spre jel Var nost ni svet ZN in niso pred met ra ti fi ka ci je.



118
Mednarodno humanitarno pravo

bESEdA STROKOVNJAKA

ČlOVEKOlJUbNA/HUMANA PERSPEKTIVA 

Po ja sni la k 1., 2. in 3. uč ni uri

Ta mo dul po sku ša od go vo ri ti na po mem bna in po go sto po stav lje na vpra ša nja: Za kaj sploh go vo-
ri ti o hu ma ni tar nih pri za de va njih, če se za ra di njih lah ko le malo spre me ni in če se stal no iz va ja jo 
kr ši tve pra vil, o ka te rih go vo ri mo? Kaj sploh lah ko pri vsem tem sto ri po sa mez nik? Pri me ri, ki se 
ana li zi ra jo v tem mo du lu, go vo ri jo o tem, da ob sta ja mož nost vpli va na spre mem bo od no sov in 
na us tvar ja nje kli me za spo što va nje MHP. 

He nry Du nant se je na bo jiš ču pri Solferi nu (1859) zna šel kot na ključ ni opa zo va lec; s po vsem 
dru gač ni mi mo ti vi, ki niso vklju če va li skr bi o pra vi lih MHP. Nje go va od lo či tev, da spre me ni svo-
jo vlo go in se an ga ži ra, je usod no vpli va la na raz voj hu ma ni tar ne ga pra va. Po iz kuš njah nje go ve 
ak ci je pri Sol fe ri nu sta se raz vi li dve ključ ni za mi sli: da se ob li ku je jo neod vi sna, pro sto volj ska 
druš tva za po moč ra njen cem in bol ni kom v ko pen skih ar ma dah in da se sprej me jo pra vi la o vars-
tvu ra njen cev in bol ni kov in nu de nju po mo či. 

Prva za mi sel je pri pe lja la do us ta no vi tve med na rod ne ga od bo ra za vars tvo ra njen cev, pozneje 
do na cio nal nih dru štev Rde če ga kri ža in Rde če ga pol me se ca ter med na rod ne zve ze teh dru štev. 
Dru ga je pri pe lja la do spre jet ja kon ven ci je o vars tvu ra njen cev v voj nah na kop nem (1864) in od-
pr la pot raz vo ju MHP. 

Tudi dru gi pri me ri iz mo du la go vo ri jo o tem, da hu ma ni tar na ak ci ja, ki jo zač ne po sa mez nik, 
po go sto vpli va na spre mem bo sta nja, celo ta krat, ko se to ne zdi ver jet no. Vsa ka ak ci ja se ve da 
vklju ču je do lo če na tve ga nja; opa zo va lec jih mora upo šte va ti in se od lo či ti o tem, ali ta tve ga nja 
ogro ža jo nje ga, nje go vo živ lje nje ali nje go vo an ga ži ra nje. Po tem ta kem mora ta mo dul spro ži ti 
reak ci jo na hu ma ni tar ni iz ziv; če se os ta ne v pa siv ni vlo gi opa zo val ca, se bodo oju na či li ti sti, ki 
pred stav lja jo tve ga nje. Po dru gi stra ni pa reak ci ja opa zo val cev os la bi na sil no ob na ša nje.

Ti pri me ri to rej ka že jo, da ni tre ba dvo mi ti o smi sel no sti an ga ži ra nja po sa mez ni kov in o mož no-
sti vsa ko gar, da vpli va na sta nje. Nih če se ve da me zmo re sam spre me ni ti skup ne si tua ci je, ven dar 
pa sle her ni po sa mič ni na por pris pe va k na pred ku in spre mem bi. Vsak do to rej lahko kaj sto ri in 
mora kaj sto ri ti, ne pa, da os ta ne le pa siv na pri ča do god ka. Po goj za za go to vi tev učin ko vito sti 
ta kih pri za de vanj je med dru gim tudi to, da dobi do lo čena zna nja o pra vi lih in zato je pro jekt Ra-
zi sko va nje hu ma ni tar ne ga pra va pot za sez na ni tev s temi pra vi li in za po no tra nje nje me ril o tem, 
kaj je že le no in ne že le no, pra vil no in na pač no, hu ma no in na sil no. 
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OMEJITVE V ObOROŽENEM SPOPAdU – pov zet ki kon ven cij in po ja sni la 

Pojasnilak4.in5.učniuri

Ome ji tve in pre po ve di voj sko va nja gle de oseb

Pre po ve da ni so na pa di na ci vil no pre bi vals tvo, pri sot no sti ali pre se lje va nja ci vi li stov pa ni do vo-
lje no zlo ra bi ti za za va ro va nje do lo če nih ob jek tov, kra jev ali ob mo čij pred vo jaš ki mi ope ra ci ja mi. 
Med pri pad ni ki obo ro že nih sil so pre po ve da ni na pa di na sa ni tet no in ver sko oseb je pod po go jem, 
da ne so de lu je jo ne po sred no v so vraž no stih. Pre po ve da ni so tudi na pa di na vo jaš ke ose be, ki jim 
je ali jim mora biti v da nih oko liš či nah priz na no, da so zu naj boja (če so v ro kah nas prot ne stra-
ni, če so ja sno izra zi le, da se na me ra va jo vda ti, ali če so v ne za ve sti ali si cer za ra di ran ali bo lez ni 
nes po sob ni). Pre po ve da no je na pa da ti pa dal ce, ki se re šu je jo z le ta la v sti ski, dokler se spuš ča jo. 
Ta do loč ba pa ne ve lja za pri pad ni ke zrač nih de sant nih enot, ki se pre va ža jo z le ta lom in iz nje ga 
spuš ča jo s pa da li.

Ome ji tve in pre po ve di voj sko va nja gle de na ob jek te in pro stor

Pre po ve da no je na pa da ti ali ob stre lje va ti s ka te rim koli orož jem ali sreds tvom ci vil ne ob jek te in 
za seb no pre mo že nje, zla sti:
• ne bra nje na me sta, vasi ali zgrad be;
• ci vil ne ob jek te, na me nje ne ver skim obre dom, umet no sti, zna no sti in do bro del nim na me-

nom, ter zgo do vin ske spo me ni ke;
• ob jek te, ki so nuj no po treb ni za pre ži vet je pre bi vals tva (tr go vi ne in skla diš ča ži vil, kme tij ska 

ob moč ja za pri de lo va nje hra ne, že tev, čre de ži vi ne, na pe lja ve za pit no vodo ter za lo ge in na-
ma kal ne na pra ve);

• sa ni tet ne in var nost ne kra je, cone ter ko ri dor je, bol ni ce, zbi ra liš ča in trans port bolnikov ter 
ra njen cev, ne bra nje ne de mi li ta ri zi ra ne cone; 

• zgrad be in na pe lja ve, v ka te rih so ne var ne sile, in si cer je zo ve, na si pe in je dr ske elek trar ne ter 
dru ge zmog lji vej še je dr ske na pra ve;

• or ga ni za ci jo ci vil ne zaš či te (obram be), nje no oseb je, stav be, opre mo in vo zi la ter za klo niš ča 
za ci vil no pre bi vals tvo; 

• na rav no oko lje. 

Ome ji tve in pre po ve di upo ra be po sa mez nih vrst orož ja

Sklad no z ve ljav ni mi do loč ba mi MHP je v vsa kr šnih oko liš či nah pre po ve da no upo rab lja ti: 
• stru pe ali za strup lje no orož je in iz strel ke,
• boj ne stru pe, duš lji ve ali dru ge pli ne in dru ga ke mič na orož ja,
• bio loš ko orož je in dru ga sreds tva,
• kro gle, ki se v člo veš kem te le su raz pr ši jo ali sploš či jo ali kako dru ga če spre minja jo ob li ko 

(med nji mi tudi dum dum kro gle),
• sle her no orož je in iz strel ke, ki s svo ji mi drob ci pov zro ča jo poš kod be, ka te rih v člo veš kem te-

le su ni mo go če od kri ti z rent gen ski mi žar ki,
• pro tio seb ne (pro ti pe hot ne) mine in mine pre se ne če nja,
• ka set ne bom be,
• orož je, iz strel ke in dru ga sreds tva vojskova nja, ka te re ga uči nek se ne more po pol no ma nad-

zi ra ti (sle po orož je),
• la ser sko orož je za pov zro ča nje traj ne ali za ča sne sle po te, 
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• dru go orož je, iz strel ke in sreds tva voj sko va nja, ki so na me nje na za ob sež no, dol go traj no in 
re sno poš ko do va nje na rav ne ga oko lja,

• orož ja, iz strel ke in dru ga sreds tva voj sko va nja, ki pov zro ča jo od več ne poš kod be ali ne po treb-
no trp lje nje, med nji mi tudi je dr sko orož je. 

Ke mič no orož je, bio loš ko orož je in pro tio seb ne mine ter mine pre se ne če nja je pre po ve da no tudi 
proi zva ja ti, raz vi ja ti, skla diš či ti in z nji mi tr go va ti, sklad no s temi akti pa je tre ba za lo ge uni či ti. 
Z za ži gal nim orož jem je pre po ve da no na pa da ti ci vil no pre bi vals tvo in ci vil ne ob jek te ter vo jaš ke 
ci lje, kjer je ve li ko ci vi li stov, goz do ve in dru ge ze le ne po vr ši ne, ra zen če se ti upo rab lja jo za za kla-
nja nje, pri kri va nje ali ma ski ra nje vo jaš kih ci ljev ali sami pred stav lja jo tak cilj.

Ome ji tve in pre po ve di voj sko va nja gle de me tod in po stop kov voj sko va nja

Na pa di in dru gi akti na si lja zo per nas prot ni ka mo ra jo biti ome je ni izključ no na vo jaš ke ci lje: 
obo ro že ne sile in zgrad be, us ta no ve in lo ka ci je, v ka te rih ozi ro ma na ka te rih so pri pad ni ki obo ro-
že nih sil in nji ho va opre ma; po mem bnej ša pro met na in fra struk tu ra (pri sta niš ča, le ta liš ča, važ na 
že lez niš ka kri žiš ča idr.); in du stri ja ključ ne ga po me na za vo de nje voj ne ter dru ge ob jek te, ki po 
svo ji na ra vi, lo ka ci ji, na me nu ali rabi pris pe va jo k vo jaš ki ak ci ji ali ob jek ti, ka te rih po pol no ali 
del no uni če nje ozi ro ma nev tra li za ci ja pris pe va jo v ta krat nih raz me rah do lo če no vo jaš ko pred-
nost. 

Pre po ve da no je upo rab lja ti me to de voj sko va nja, na me nje ne pov zro ča nju ob sež ne ga, dol go traj-
ne ga in re sne ga poš ko do va nja na rav ne ga oko lja. Stran v spo pa du mora za zmanj ša nje po sle dic 
na pa dov za go to vi ti na sled nje var nost ne ukre pe: pri za de va ti si mora za pre se li tev ci vi li stov ter za 
pre me sti tev ci vil nih ob jek tov pod nje no upra vo iz oko li ce vo jaš kih ci ljev, izo gi ba ti se mora na-
meš ča nju vo jaš kih ci ljev v go sto na se lje nih ob moč jih ali v nji ho vi bli ži ni ter sto ri ti vse dru ge 
var nost ne ukre pe za zaš či to ci vi li stov in ci vil ne ga pre mo že nja pred ne var nost mi, ki so po sle di ce 
vo jaš kih ope ra cij.

Za hrbt ne zvi ja če so pre po ve da ne. Med nje šte je mo vse po stop ke, kjer ena od stra ni za va ja dru go, 
da ta ver ja me, da so pred la ga ni po stop ki in rav na nja sklad ni z med na rod nim voj nim in hu ma ni-
tar nim pra vom (npr.: upo ra ba uni form ali oz načb mi rov nih sil ali sa ni tet nih enot). Pre po ve da na 
je me to da stra da nja pre bi vals tva kot me to da bo je va nja (v tem ok vi ru tudi na pa di na ob jek te in 
ob moč ja, nuj na za pre ži vet je ci vil ne ga pre bi vals tva, ob ko li tve in blo ka de pre pre če va nja do sta ve 
nuj nih sred stev za pre ži vet je ci vil ne ga pre bi vals tva). Pre po ve da ni so na pa di na kul tur ne ob jek te 
in zgo do vin ske spo me ni ke. Po seb na po zor nost je v tem ok vi ru pos ve če na vars tvu otrok kot naj-
bolj ob čut lji ve po pu la ci je; prepo ve da no je an ga ži ra nje otrok pod 15. le tom sta ro sti (po no vem 
iz bir nem pro to ko lu h Kon ven ci ji o pra vi cah otrok iz leta 2000 je pre po ve da no an ga ži ra nje otrok 
pod 18. le tom sta ro sti) v obo ro že nih spo pa dih.
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UPORAbA HUMANITARNEGA PRAVA (pov zet ki kon ven cij in po ja sni la)

Pojasnilak6.učniuri

Pravila MHP so kršena iz različnih razlogov: zaradi čim hitrejšega napredovanja in doseganja 
vojaških uspehov, maščevanja za nasilje in krutost druge strani v oboroženem spopadu, nuje 
preživetja (kraja pridelkov zaradi lakote in slabe oskrbe enot ipd.), nediscipline in razpuščeno-
sti vojakov ter nepoznavanja pravil. Zelo pogosto ena kršitev vodi do podobnega ravnanja na 
nasprotni strani; govorimo o sosledju kršitev, njihovih posledic in odgovorov druge strani,  ki 
se neredko podvržejo zakonitosti verižne reakcije, v kateri se obseg, teža in krutost zagrešenih 
dejanj ter metod vojskovanja čedalje bolj širijo, zaostrujejo ter povzročajo čedalje hujše žrtve in 
druge posledice. 

Za umiritev spopadov in omilitev njihove krutosti so bila že zgodaj sprejeta nekatera načela in 
pravila glede tako imenovanih povračilnih ukrepov (npr. prepoved napadov na ranjence in upo-
rabe izstrelkov, ki povzročajo hude rane, kot so t. i. dumdum krogle), po drugi svetovni vojni pa 
se je število teh prepovedi usmerilo na vsakršne napade, ki utegnejo povzročiti žrtve in poškodo-
vanje  zaščitenih oseb (ujetnikov, ranjencev, civilistov) in objektov ter območij (sanitetnih con, 
taborišč internirancev, vodnih zajetij,  kmetijskih površin ipd.).
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ZAGOTOVITEV PRAVICE OZIROMA PRAVIČNOSTI (pov zet ki kon ven cij 
in po ja sni la)

Pojasnilak7.in8.učniuri

Ka zen sko pravna od go vor nost za kr ši tev do ločb MHP

Med na rod ne po god be s po droč ja MHP pra vi lo ma vklju ču je jo tudi nor me o nji ho vem spo što va-
nju, od go vor nost za kr ši tev teh do ločb ter us trez ne sank ci je v tem ok vi ru. Iz tega iz ha ja, da šte je 
med na rod na skup nost take kr ši tve kot na pad na splo šno do bri no, ki jo je tre ba spo što va ti.

Dol go je ve lja lo, da je za kr ši tev do ločb MHP v med dr žav nem obo ro že nem spo pa du od go vor na 
dr ža va kot stran v ta kem spo pa du. Ven dar ta od go vor nost ni bila ka zen ska, tem več ma te rial na. 
Dr ža va pa je odgovor na za vsa de ja nja, ki jih sto ri jo ose be, ka te re pri pa da jo nje nim obo ro že nim 
si lam. 

Poz ne je sta tako od go vor nost dr žav kot in di vi dual na ka zen ska od go vor nost po sta li nor mal na in 
traj na se sta vi na MHP. V mi rov ni po god bi, skle nje ni med Nem či jo in za vez ni ki po dru gi sve tov ni 
voj ni, je bila nje na od go vor nost za za če tek in vo de nje agre sor ske voj ne sank cio ni ra na tako z re pa-
ra ci ja mi kot z vo jaš ki mi in po li tič ni mi ukre pi: uki ni tvi jo vla de in raz pu sti tvi jo upra ve ter sods tva, 
raz pu sti tvi jo vo jaš kih in pa ra vo jaš kih enot ter ra zo ro ži tvi jo nji ho vih pri pad ni kov, po sta vi tvi jo 
gos po dars tva pod za vez niš ko kon tro lo, uki ni tvi jo naci stič ne in dru gih or ga ni za cij idr.

Od go vor nost dr žav za spo što va nje MHP je da nes ši ro ka in raz čle nje na: ka že se v za go tav lja nju 
splo šnih (nor ma tiv nih idr.) po go jev za in kri mi na ci jo in pre pre če va nje kr ši tev na tem po droč ju, 
zla sti pa za spre je ma nje pred pi sov za kaz no va nje vseh kr ši tev in vo de nje po stop kov zo per ose be, 
osum lje ne ta kih de janj, za za go to vi tev do sled ne ga in ce lo vi te ga iz va ja nja teh pravil prek svo jih 
po velj ni kov, za sez na nja nje naj šir še ga kro ga pre bi vals tva z vse bi no do ločb MHP. Od go vor nost 
dr žav, kot stra ni v spo pa du, pa se na na ša tudi na vse kr ši tve, ki so bile bo di si s stra ni enot bo di si 
po sa mez ni kov stor je ne po uka zu ali z ved nost jo nji ho vih vlad ali vr hov nih po velj stev.

Oseb no pa je za kr ši tev do ločb MHP od go vo ren vsak po sa mez nik, bo di si vo jaš ka bo di si ci vil na 
ose ba, ki sto ri tako kr ši tev ali uka že, da se sto ri. V šte vil nih po god bah MHP in na kon cu v sta tu-
tu Med na rod ne ga ka zen ske ga so diš ča (1998) so take kr ši tve na šte te in ja sno opre de lje ne. Na tem 
me stu ve lja ome ni ti, da so prav tako tudi v na šem Ka zen skem za ko ni ku ta de ja nja upo šte va na 
in za gro že ne raz me ro ma vi so ke kaz ni za nji ho ve kr ši te lje, zla sti v po seb nem po glav ju o zlo či nih 
zo per mir in med na rod no pra vo. 

Po se bej je ure je na v tem ok vi ru od go vor nost vo jaš kih po velj ni kov. Po velj nik je oseb no od go vo ren 
za kr ši tev teh do ločb, če je ve del ali bi gle de na svoj po lo žaj mo ral ve de ti (li ni ja po ve lje va nja in 
su bor di na ci je, dis ci plin ska od go vor nost, nad zors tve na od go vor nost, po ro ča nje), da nje mu po-
dre je ne ali dru ge eno te in po sa mez ni ki kr ši jo ta pra vi la ali pri prav lja jo take kr ši tve, ven dar pa v 
ča su, ko bi se to še lah ko pre pre či lo, ne ukre pa. Prav tako je od go vo ren po velj nik, ki izve, da so 
bila kr še na pra vi la MHP, pa ne uve de zo per kr šil ce dis ci plin ske ga po stop ka ali ne pri ja vi sto ril cev 
kaz ni vih de janj s tega po droč ja pri stoj nim ob la stem. 

Od za ča snih k stal ne mu med na rod ne mu so diš ču

Če prav je bilo vse od nürn berš kih pro ce sov po dru gi sve tov ni voj ni ve li ko pri za de vanj, da bi na 
po droč ju pre go na kr ši te ljev MHP tudi v med na rod nem ok vi ru de lo va lo stal no so dišče, je taka 
zah te va pri pe lja la do pr vih re zul ta tov še le po za četku šte vil nih obo ro že nih spo pa dov v za čet ku 
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90. let prejš nje ga sto letja. Na pod la gi VII. po glav ja Us ta nov ne li sti ne ZN je Var nost ni svet ZN leta 
1993 ob li ko val prvo tako ad hoc med na rod no so diš če za zlo či ne na ozem lju nek da nje Ju go sla vi je 
po letu 1991. Na po dob ni pod la gi je bilo leto poz ne je ob li ko va no tudi so diš če za zločine ge no ci da 
na ozem lju Ruan de. 

Te ak tiv no sti so pozneje pos pe ši le pri za de va nja za us ta no vi tev stal ne ga med na rod ne ga ka zen ske-
ga so diš ča (MKS); nje gov sta tut je bil spre jet v Rimu 1998, ve lja ti pa je za čel šti ri leta poz sne je, 
ko ga je ra ti fi ci ra lo 60 dr žav. V nas prot ju s pr vi ma dve ma ome nje ni ma so diščema je bilo MKS 
ob li ko va no z med na rod no po god bo in je nje go va pri stoj nost ob vez na za vse dr ža ve, ki so jo ra-
ti fi ci ra le. Žal ni med nji mi ne ka te rih po mem bnih dr žav, zla sti ZDA. MKS je pri stoj no raz so ja ti o 
storil cih voj nih zlo či nov, zlo či nov zo per člo več nost in zlo či na ge no ci da, med tem ko je pri stoj nost 
so je nja za zlo či ne agre si je za ča sno od lo že na, ker ti niso po drob no opre de lje ni. De li tev pri stoj nost 
je v pri mer ja vi s pr vi ma so diš če ma spre me nje na: MKS bo so dilo le v pri me rih, ko po sa mez ne 
dr ža ve niso pri prav lje ne ali spo sob ne tega opra vi ti same (sub si diar nost).

Vzpo red no s sod nim se je ko nec prejš nje ga sto let ja izob li ko val še en na čin raz re še va nja spo rov: 
za go tav lja nje pra vič nost pred ko mi si ja mi za spra vo. Te ko mi si je ne so di jo, po skrb nem za sli ša nju 
strank pa lah ko v po sa mez nih pri me rih dajo am ne sti jo ali ob li ku je jo pri po ro či la o obrav na va ni 
za de vi. Ta prak sa se je za če la v Juž noa friš ki re pub li ki po ob dob ju apart hei da, raz vi ta pa je še v 
ne ka te rih dru gih afriš kih in la tin skoa me riš kih dr ža vah.



124
Mednarodno humanitarno pravo

bESEdA STROKOVNJAKA

OdZIV NA POSlEdICE VOJNE (pov zet ki kon ven cij in po ja sni la)

Pojasnilak9.učniuri

Obo ro že ni spo pad pov zro ča mno ge hu ma ni tar ne prob le me, ki jih ni mo go če niti pred vi de ti, zla-
sti za ra di raz lič nih vrst spo pa dov in po go jev, v ka te rih po te ka jo. To vodi tudi do šte vil nih raz lik 
gle de za go tav lja nja hu ma ni tar ne po mo či in dru gih pri za de vanj za bla ži tev po sle dic obo ro že ne ga 
spo pa da. Ven dar mo ra ta ta od go vor in hu ma ni tar na ak ci ja te me lji ti na do lo če nih na če lih. Po eni 
stra ni zato, da bi bila us trez no spre je ta od vseh re le vant nih stra ni, po dru gi pa zato, da bi se lah ko 
za do sti lo po tre bam vseh ogro že nih v obo ro že nem spo pa du. 

Prvo od ta kih na čel je na če lo nev tral no sti, po ka te rem se hu ma ni tar na or ga ni za ci ja, ki se uk var ja 
z re še va njem hu ma ni tar nih vpra šanj, ne sme do no be ne stra ni ob na ša ti so vraž no in ne sme sto-
pi ti na no be no stran. Ne sme se niti opre de lje va ti o tem, kdo ima in kdo ne. Hu ma ni tar na or ga-
ni za ci ja mora biti tudi ne pri stran ska v iz va ja nju hu ma ni tar ne ak ci je. Nu di ti mora pomoč vsem, 
ki so ogro že ni, brez sle her ne di skri mi na ci je gle de na ka te ro koli na rav no ali so cio loš ko obe lež je: 
raso, na rod nost, ve roiz po ved, spol, druž be ni po lo žaj idr. Hu ma ni tar na or ga ni za ci ja mora biti 
tudi neod vi sna ozi ro ma mora sama oprav lja ti svo je aktivno sti in od lo ča ti, na na čin, ki je v tej or-
ga ni za ci ji vzpo stav ljen, o prio ri te tah svo jih ak tiv no sti in o de jan skih po tre bah za ak ci jo.

Žal se vse or ga ni za ci je, ki nu di jo hu ma ni tar no po moč, ne rav na jo po teh na če lih. Ned vom no pa 
je tre ba med ti sti mi, ki so tako do sled no in v pol ni meri us mer je ne, ome ni ti Med na rod ni od bor 
Rde če ga kri ža (MORK), us ta no vi te lja med na rod ne ga gi ba nja Rde če ga kri ža in Rde če ga pol me-
se ca. Us ta nov ljen leta 1863, na pod la gi ide je H. Du nan ta, je na več na či nov vpli val na raz voj tako 
ome nje ne ga gi ba nja kot na raz voj na čel za hu ma ni tar no ak ci jo nas ploh. Is te ga leta, kot je bil us ta-
nov ljen MORK, se je za če lo tudi us ta nav lja nje na cio nal nih dru štev v te da njih evrop skih dr ža vah. 
Od ta krat se šte vi lo dru štev stal no po ve ču je: da nes je v sve tu 182 priz na nih dru štev Rde če ga kri ža 
in Rde če ga pol me se ca. Po zna ku Rde če ga kri ža (upo rab lja se od za čet ka) se je temu 1929. leta 
pri družil še znak Rde če ga pol me se ca, leta 2005 pa tudi znak Rde če ga kri sta la.

Ker po kon cu prve sve tov ne voj ne po sa mez na na cio nal na druš tva niso mo gla sa ni ra ti vseh nje nih 
po sle dic, je priš lo leta 1919 v Pa ri zu, na pred log ame riš ke ga pred sed ni ka Wil so na, do for mi ra-
nja Lige dru štev Rde če ga kri ža (poz ne je tudi Rde če ga pol me se ca), ki se leta 1991 prei me nu je v 
Fe de ra ci jo kot ena ko prav no zve zo dru štev, s se de žem v Že ne vi. S tem je bila us tvar je na dru ži na, 
zna na pod skup nim ime nom med na rod no gi ba nje s tre mi se stav ni mi deli: MORK, na cio nal ni-
mi druš tvi in med na rod no fe de ra ci jo teh dru štev. Dru ži na ima svo je skup ne vred no te: enot ni 
znak, enotno po slans tvo in se dem te melj nih na čel: po leg treh že na šte tih še hu ma nost, enot nost, 
pro sto voljs tvo in uni ver zal nost. Kot smo vi de li, so bila tri na če la (nev tral nost, ne pri stran skost 
in neod vi snost) prev ze ta tudi kot na če la hu ma ni tar ne ak ci je. Na če la hu ma no sti ver jet no ni tre ba 
po se bej raz la ga ti, ker je pod la ga de lo va nja ce lot ne ga gi ba nja. Na če lo enot no sti po me ni, da v vsa ki 
med na rod no priz na ni dr ža vi ob sta ja le eno na cio nal no druš tvo, na če lo pro sto voljs tva pa oz na ču je 
gi ba nje, ute me lje no na pro sto volj nem delu in uprav lja nju. Po mem bno na če lo uni ver zal no sti oz-
na ču je, da gre za sve tov no gi ba nje, ki si pri za de va tudi de jan sko biti pri sot no v ce lem sve tu.

Med se stav ni mi deli ob sta ja do lo če na de li tev dela in se ve da tudi us kla je va nje de lo va nja. Fe de ra-
ci ja deluje v hu ma ni tar nih ak ci jah, ki so po sle di ca na rav nih, teh no loš kih ipd, ne sreč, na cio nal na 
druš tva de lu je jo v vseh oko liš či nah, MORK pa pre tež no v obo ro že nih spo pa dih; za ra di teh ima z 
že nev ski mi kon ven ci ja mi do lo če no po seb no vlo go, ki mu omo go ča hu ma ni tar no po bu do in dr-
ža ve ne mo re jo za vr ni ti nje go ve vlo ge v pri me ru obo ro že ne ga spo pa da.
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Ak tiv no sti MORK so zelo raz no vrst ne in od vi sne od vr ste spo pa dov. V glav nem gre za:
• omo go ča nje sti kov med čla ni raz pr še nih dru žin,
• obi ski oseb, ki jim je od vze ta pro stost, pogo vo ri brez pri sot no sti ta bo rišč nih ob la sti, opo zar-

ja nje or ga nov dr ža ve na obrav na va nje,
• is ka nje po gre ša nih oseb,
• po moč zdravs tve nim us ta no vam na ob moč jih voj sko va nja,
• hu ma ni tar na po moč v hra ni, zdra vi lih, opre mi, os kr bi z vodo,
• sprem lja nje upo ra be do ločb MHP in opo zar ja nje na kr ši tve,
• po moč stra nem v spo pa du s t. i. hu ma ni tar no di plo ma ci jo.
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V Ra zi sko va nju hu ma ni tar ne ga pra va so mno ge be se de upo rab lje ne na spe ci fi čen na čin. Na pri-
mer na ša upo ra ba izra za hu ma ni tar no de ja nje je ož ja od obi čaj ne. Bra lec naj se za ve da, da ima 
ve či na spo daj na ve de nih izra zov v splo šnem šir šo upo ra bo, kot je do lo če no tu kaj.

Am ne sti ja – splo šna po mi lo sti tev sku pi ne po sa mez ni kov, ki so kr ši li za kon.

Be gu nec – ose ba, ki je za ra di stra hu pred pre ga nja njem, voj no ali re snim ogro ža njem jav ne ga 
miru, pri si lje na za pu sti ti dom, da bi naš la pri be ža liš če v dru gem kra ju, zu naj svo je rod ne dr ža ve. 
Ne ka te ri be gun ci do bi jo po se ben sta tus, ko pri de jo v go sti telj sko dr ža vo. Po go ji za pri do bi tev ta-
ke ga sta tu sa so na ve de ni v Kon ven ci ji o sta tu su be gun cev iz leta 1951.

Bo jev nik – ose ba, ne po sred no ude le že na v so vraž no stih ali pri pad nik obo ro že nih sil dr ža ve ali 
or ga ni za ci je, vple te ne v obo ro že ni spo pad.

Brez us mi lje nja (Quar ter) – ne za ko ni ta prak sa ali ukaz, pri ka te rem ne sme os ta ti nih če živ, niti 
ose be, ki se niso spo sob ne bra ni ti ali so se pre da le.

Ci vi list – ose ba, ki ni bo jev nik.

Ci vil ni ob jekt – vsak ob jekt, ki ni vo jaš ki cilj.

Člo ve ko ljub no de ja nje (ne prav no) – de ja nje, ki šči ti člo veš ko živ ljenje in do sto jans tvo ose be, ki 
obi čaj no ne bi bila zaš či te na; to de ja nje lah ko vklju ču je tudi oseb no tve ga nje ali žr tvo va nje.

Člo veš ko do sto jans tvo (ne prav no) – vred nost ali čast vseh lju di, ne gle de na to, kdo so, ne gle de 
na na rod nost, raso, ver sko pre pri ča nje, druž be ni raz red, po li tič no pre pri ča nje ali dru ge sku pin-
ske ali oseb nost ne last nosti.

Do pol nil ni pro to ko li – do dat ki k po god bi ali aktu med na rod ne ga pra va. Na pri mer, pr vot nim 
že nev skim kon ven ci jam iz leta 1949 sta bila leta 1977 do da na dva do pol nil na pro to ko la, leta 2005 
pa še tretji.

Druž be ni pri tisk (ne prav no) – vpliv dru ži ne, pri ja te ljev ali dru gih lju di na po sa mez ni ka, da bi 
se ve del na do lo čen na čin.

Etič na di le ma (ne prav no) – si tua ci ja, v ka te ri je lah ko pri za de va nje za za go to vi tev do lo če ne 
vred no te ozi ro ma do lo če ne ga ci lja v nas prot ju z dru gim, prav tako vred nim ci ljem ali mu lah ko 
celo ško du je.

Etnič no čiš če nje – na sil no pre se lje va nje ali iz treb lja nje et nič ne sku pi ne z do lo če ne ga ob moč ja z 
na me nom, da bi na ta na čin okre pi li po lo žaj dru ge et nič ne sku pi ne.

Ge no cid – na mer no in si ste ma tič no uni če va nje ra sne, et nič ne, ver ske ali kul tur ne sku pi ne s po bi-
ja njem, poš kod ba mi, slab ša njem živ ljenj skih po go jev, pre pre če va njem roj stev ali od vze mi otrok.

Hude kr ši tve – naj re snej še kr ši tve med na rod ne ga hu ma ni tar ne ga pra va, ki jih opre de lje je jo že-
nev ske kon ven ci je in za je ma jo: na klep no ubi ja nje, mu če nje ali ne hu ma no rav na nje, vključ no z 
bio loš ki mi poiz ku si, na mer no pov zro ča nje hu de ga trp lje nja ali re snih poš kodb te le sa ali zdrav ja 
in ob sež no uni če va nje in od tu je va nje last ni ne, brez opra vič lji ve vo jaš ke nuj no sti, iz ve de no ne za-
ko ni to in ob jest no, si lje nje voj ne ga ujet ni ka, ra njen ca ali ci vi li sta v služ bo obo ro že nih sil so vraž-
ni ka, na klep no kra te nje pra vic voj ne ga ujet ni ka do po šte ne ga so je nja na red nem so diš ču, kot je 
pred pi sa no v kon ven ci ji, ne za ko ni ti pre gon, pre se lje va nje ali pri dr ža nje zaš či te ne ose be, je ma nje 
tal cev.
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Do pol nil ni Pro to kol I je ta sez nam raz ši ril z na pa di na ci vi li ste ali ci vil ne ob jek te, na pa di brez 
raz lo če va nja, na pa di na zgrad be, ki vse bu je jo ne var ne sile, na pa di na ne bra nje ne kra je in de mi li-
ta ri zi ra ne cone, zlo ra bo sim bo la Rde če ga kri ža in Rde če ga pol me se ca, za vla če va nje pri re pa tria-
ci ji (vra ča nju v do mo vi no) voj nih ujet ni kov, apart hei dom in dru gi mi po ni žu jo čimi po stop ki ter 
na pa di na zgo do vin ske, umet niš ke in ver ske spo me ni ke.

In ter ni ra nec – civilist ali vo jak, ki ni ob to žen zlo či na, ven dar je bil pri dr žan kot ujet nik, kar je 
var nost ni ukrep med obo ro že nim spo pa dom.

Izred no sta nje (ne prav no) – pred stav lja v hu ma ni tar nem delu si tua ci jo, ko je tre ba za do vo lji ti 
nuj ne po tre be lju di, ki jim pre ti ali ka ta stro fa ali obo ro že ni spo pad. Med na rod ni od bor Rde če ga 
kri ža po sre du je samo v pri me ru obo ro že nih spo pa dov ali no tra njih ne re dov, med tem ko Med na-
rod na fe de ra ci ja dru štev Rde če ga kri ža in Rde če ga pol me se ca po sre du je ob na rav nih ka ta stro fah.

Kasetno strelivo – kasetne bombe in drugi izstrelki, ki vsebujejo od dveh do nekaj sto manjših 
eksplozivnih delcev (bombet), ki se že med izstrelitvijo ali spuščanjem iz letal razpršijo na širo-
kem območju in pozneje eksplodirajo ob dotiku. Delujejo še dolgo po izstrelitvi in povzročajo 
hude poškodbe zlasti civilistom.

Ko deks – pra vi lo ali sklop pra vil. Ko deks je lah ko za pi san ali ne za pi san (obi ča jen).

Mar ten so va klav zu la – do loč ba, vklju če na v šte vil ne po god be MHP od leta 1899 na prej, ki nudi 
splo šno zaš či to za ci vi li ste in vo ja ke:

V pri me rih, ki jih ne po kri va jo pi sa na pra vi la med na rod ne ga pra va, os ta ja jo ci vi listi in bo jev ni ki 
pod zaš či to in ob last jo na čel med na rod ne ga pra va, iz pe lja nih iz uve ljav lje nih na čel hu ma no sti in 
zah tev jav ne ve sti.

Med na rod ni obo ro že ni spo pad – voj sko va nje med obo ro že ni mi si la mi vsaj dveh dr žav. Na rod-
noos vo bo dil ne voj ne (priz na ne od Zdru že nih na ro dov) spa da jo pod med na rod ne obo ro že ne 
spo pa de.

Med na rod ni od bor Rde če ga kri ža (MORK) – ne pri stran ska, nev tral na in neod vi sna hu ma ni-
tar na or ga ni za ci ja, ka te re po slans tvo je, da šči ti živ lje nja in do sto jans tvo žr tev vojn in no tra nje ga 
na si lja in jim nudi po moč. V pri me ru spo pa dov MORK us mer ja in koor di ni ra ak tiv no sti med-
na rod ne po mo či. Hkra ti si pri za de va pre pre če va ti trp lje nje tako, da ši ri in pod pi ra hu ma ni tar no 
pra vo in splo šna hu ma ni tar na na če la.

Med na rod no hu ma ni tar no pra vo (MHP) – pra vi la, ki si v ča su obo ro že ne ga spo pa da pri za de-
va jo zaš či ti ti ose be, ki niso ali niso več ude le žen ci v spo pa dih, in ome je va ti me to de in sreds tva 
voj sko va nja – zna no tudi kot za ko ni in obi ča ji voj ne.

Med na rod no ka zen sko so diš če (MKS) – stal no so diš če, ki prei sku je in kaz nu je naj huj še kr ši tve 
med na rod ne ga pra va, vključ no z ge no ci dom, zlo či ni zo per člo veš tvo, voj ni mi zlo či ni in de ja nji 
agre si je. Med na rod no ka zen sko so diš če je bilo us ta nov lje no leta 2002, ko je 60 dr žav ra ti fi ci ra lo 
nje gov sta tut, spre jet na med na rod ni kon fe ren ci v Rimu leta 1998. 

Med na rod no ka zen sko so diš če za bivšo Ju go sla vi jo (MKSJ) – so diš če, ki so ga us ta no vi li Zdru-
že ni na ro di leta 1993, da bi so di li ose bam, od go vor nim za voj ne zlo či ne, ge no cid in zlo či ne zo per 
člo veš tvo na ozem lju nek da nje Ju go sla vi je po letu 1991.

Med na rod no ka zen sko so diš če za Ruan do (MKSR) – so diš če, ki so ga us ta no vi li Zdru že ni na-
ro di leta 1995, da bi so di li ose bam, od go vor nim za ge no cid in zlo či ne zo per člo veš tvo na ozem lju 
Ruan de in da bi so di li dr žav lja nom Ruan de za za gre še ne zlo či ne v so sed njih dr ža vah med ja nuar-
jem in de cem brom 1994.
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Napa di brez raz lo če va nja – na pad na vo jaš ke in ci vil ne cilje ter ci vi li ste brez raz lo če va nja med 
nji mi.

Na rod noos vo bo dil na voj na – spo pad, v ka te rem se ljuds tvo bo ju je zo per ko lo nial no silo, tu je ga 
oku pa tor ja ali ra si stič ni re žim. Po med na rod nem hu ma ni tar nem pra vu ve lja na rod no os vo bo dil-
na voj na (ki jo kot tako priz na jo Zdru že ni na ro di) za med na rod ni obo ro že ni spo pad.

Ne bo jev nik – ose ba, ki ni ali ni več ude le že na v boju.

Ne med na rod ni obo ro že ni spo pad (državljanska vojna ali notranji spopad) – spo pad na ozem-
lju dr ža ve med red ni mi obo ro že ni mi si la mi in do lo če nim obo ro že ni mi sku pi na mi ali med obo ro-
že ni mi sku pi na mi sa mi mi. Ime nu je se tudi no tra nji spo pad ali dr žav ljan ska voj na.

Ne po treb no trp lje nje – bo le či na ali gor je, ki ni po treb no pri do se ga nju do lo če ne ga vo jaš ke ga 
ci lja (ali trp lje nje, ki ne po ma ga pre pre či ti več je ga trp lje nja). Gle de na to, da ne ob sta ja na tanč na 
de fi ni ci ja ne po treb ne ga trp lje nja, pov zro ča nje ta ke ga trp lje nja, vključ no s pre ti ra ni mi poš kod ba-
mi, po me ni kr še nje med na rod ne ga hu ma ni tar ne ga pra va.

Ne pri stran sko (ne prav no) – slu že nje lju dem ali od lo ča nje o lju deh samo na pod la gi nji ho vih 
po treb, ne gle de na nji ho vo na rod nost, raso, ver sko pre pri ča nje, druž be ni raz red ali po li tič no 
pre pri ča nje.

Nev tral nost – ne pri stran skost v spo pa du.

No tra nje pre se lje ne ose be – ljud je, ki so za ra di stra hu pred pre ga nja njem, pred po sle di ca mi 
obo ro že nih spo pa dov ali na si lja, pred na si ljem nad člo ve ko vi mi pra vi ca mi ali pred na rav ni mi ali 
člo veš ki mi ka ta stro fa mi, za pu sti li svo je do mo ve, ne pa tudi svo je do mo vi ne.

No tra nji ne re di – re sno mo te nje no tra nje ga reda z na sil ni mi de ja nji, ki ne po me ni jo obo ro že ne-
ga spo pa da (na pri mer iz gre di, boji med frak ci ja mi ali pro ti ob la sti).

Obi čaj no med na rod no pra vo – ne na pi sa na pra vi la, opre de lje na s skup no prak so in splo šnim 
do go vo rom med na ro di.

Obo ro že ni spo pad – si tua ci ja, v ka te ri sta dve ali več sku pin ude le že nih v obo ro že nem boju, bo-
di si v med na rod nem ok vi ru bo di si v dr ža vi.

Orož je brez raz lo če va nja – orož je, ki za de ne ci vi li ste in ci vil ne ob jek te ter vo ja ke in vo jaš ke ci lje 
ali orož je, ki na da lju je ubi ja nje po kon ča nem spo pa du.

Otrok – Kon ven ci ja Zdru že nih na ro dov o pra vi cah otrok iz leta 1989 de fi ni ra otro ka kot »člo veš-
ko bit je, mlaj še od osem naj stih let, ra zen v pri me ru, ko us trez ni za kon, na na ša joč se na otro ka, 
do lo ča niž jo sta rost no mejo«.

Ot tav ski spo ra zum – po god ba, skle nje na v Ot ta wi v Ka na di leta 1997, ki pre po ve du je upo ra bo, 
ko pi čenje za log, proi zvod njo in pre nos pro ti pe hot nih min, urad no ime no van Kon ven ci ja o pre-
po ve di upo ra be, ko pi če nja za log, proi zva ja nja in pre no sa pro tioseb nih min in nji ho vem uni če nju.

Pa ra vo jaš tvo – vo jaš ke eno te, ki so, če prav ne urad no, del obo ro že nih sil ali po li ci je in ima jo 
urad no ali neu rad no vlad no pod po ro pri so de lo va nju v vo jaš kih ope ra ci jah.

Poi zve do va nje (ne prav no) – po sto pek is ka nja ose be, ki je med obo ro že nim spo pa dom po sta la 
lo če na od svo je vo jaš ke eno te (po gre šan v ak ci ji) ali dru ži ne.

Po sle di ca (ne prav no) – sta nje, ki je re zul tat ne ke ga de lo va nja.

Pravo o člo ve ko vih pra vi cah – del pra va, ki se upo rab lja v miru in voj ni, na me njen zaš či ti člo-
veš ke ga do sto jans tva, še po se bej pro ti sa mo volj ne mu rav na nju dr ža ve.



129

bESEdNJAK
Pre gon – s prav ni mi sreds tvi sank cio ni ra ti od go vor ne za voj ne zlo či ne. Med na rod no hu ma ni tar-
no pra vo zah te va od dr žav, da poiš če jo in kaz nu je jo lju di, ki so hudo kr ši li med na rod no hu ma ni-
tar no pra vo, ne gle de na kraj kr ši tve ali dr žav ljans tvo kr ši te lja.

Pri ča ali oči vi dec (ne prav no) – ose ba, ki je pri sot na, toda ne ude le že na pri do god ku, kjer je 
ogro že no živ lje nje ali do sto jans tvo dru gih. Pri ča se lah ko od lo či, da po sre du je (ne po sred no ali 
po sred no).

Pri por nik – ci vi list, ob to žen zlo či na in pri dr žan kot ujet nik med obo ro že nim spo pa dom.

Pri stop – po sto pek, s ka te rim se neka vla da stri nja, da se ob ve že k iz pol nje va nju že ve ljav ne po-
god be.

Pro ti pe hot ne mine – orož je, na re je no tako, da eks plo di ra v pri sot no sti, bli ži ni ali ob sti ku ose be, 
ži va li ali vo zi la in ones po so bi vo zi lo ter rani ali ubi je lju di, ži va li.

Ra ti fi ka ci ja – po sto pek, po ka te rem se neka vla da ali or ga ni za ci ja za ve že k neki kon ven ci ji ali 
med na rod ne mu spo ra zu mu, po tem, ko ga je pod pi sa la.

Raz lo če va nje med ci vi li sti in vo ja ki – lo če va nje med ti sti mi, ki niso vple te ni v bojeva nje in ti-
sti mi, ki so; pred stav lja te melj no na če lo med na rod ne ga hu ma ni tar ne ga pra va, kot je na vedeno v 
Pro to ko lu I, pri lo že nem že nev skim kon ven ci jam:

Stra ni v spo pa du mo ra jo ved no raz lo če va ti med ci vil nim pre bi vals tvom in vo ja ki ter med ci vil ni mi 
ob jek ti in vo jaš ki mi ci lji in sklad no s tem us mer ja ti svo je ope ra ci je samo zo per vo jaš ke ci lje.

Sklad nost – izraz, ki pome ni, da je rav na nje dr ža ve ali or ga ni za ci je sklad no z rav na njem, do lo če-
nim v po god bi ali med na rod nem spo ra zu mu.

Skup ni 3. člen ženev skih kon ven cij – člen, ki je enak v vseh šti rih ženev skih kon ven ci jah in se 
na na ša na nemed na rod ne obo ro že ne spo pa de (če prav se preo sta li deli kon ven cij na na ša jo samo 
na med na rod ne spo pa de). Ta člen vse bu je os nov na pra vi la MHP. 3. člen na va ja mo v ce lo ti:

3. člen

Pri obo ro že nem spo pa du, ki ni med na rod ne ga zna ča ja, a se zač ne na ozem lju ene od dr žav po god
be nic, mora vsa ka voj sku jo ča se stran upo rab lja ti vsaj na sled nje do loč be:

Z ose ba mi, ki ne po sred no ne so de lu je jo v so vraž no stih, tudi s pri pad ni ki obo ro že nih sil, ki so od lo ži li 
orož je, in z ose ba mi, ki za ra di bo lez ni, ran, ujet niš tva ali dru gih raz lo gov niso več spo sob ne za boj, je 
tre ba ved no rav na ti hu ma no, brez vsa ke neu god ne di skri mi na ci je na pod la gi rase, bar ve ko že, vere, 
pre pri ča nja, spo la, rojs tva, pre mo ženj ske ga sta nja ali ka kr šne ga koli dru ge ga po dob ne ga me ri la. Zo
per prej na ve de ne ose be mo ra jo os ta ti ved no in po vsod pre po ve da ni na sled nji po stop ki:
• ogro ža nje živ lje nja in na si lje nad oseb nost no ne do ta klji vost jo, kar ve lja še po se bej za umor 

ka kr šne koli vr ste, po hab lje nje, okrut no sti in mu če nja,
• je ma nje tal cev,
• ža li tve oseb ne ga do sto jans tva, še po se bej sra mo til no in po ni že val no rav na nje,
• izre ka nje in iz vr še va nje kaz ni brez pred hod ne ga so je nja pred red nim so diš čem, kar za go tavlja 

vsa sod na jams tva, ki jih ci vi li zi ra ni na ro di priz na va jo kot neob hod na.

Ra njen ce in bol ni ke je tre ba zbra ti in za nje po skr be ti. Ne pri stran ska hu ma ni tar na or ga ni za-
ci ja, kot je Med na rod ni od bor Rde če ga kri ža, lah ko stra nem v spo pa du po nu di svo je us lu ge.  
Stra ni v spo pa du si bodo po leg tega pri za de va le s po seb ni mi spo ra zu mi uve lja vi ti del no ali v ce-
lo ti tudi dru ge do loč be te kon ven ci je.

Upo ra ba pred hod nih do ločb ne sme vpli va ti na prav ni po lo žaj stra ni v spo pa du.
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So raz mer nost – na če lo, po ka te rem iz gu ba ci vil nih živ ljenj in ško da na ci vil nih ob jek tih ne sme 
biti pre ve li ka v pri mer ja vi z vo jaš kim na pre do va njem, po ve za nim z na pa dom na vo jaš ki cilj.

Sta tut Med na rod ne ga ka zen ske ga so diš ča (1998) – opre de lju je te in ne ka te re druge kr ši tve kot 
voj ne zlo či ne. 

Stra ni v spo pa du – vklju ču je vple te ne v voj sko va nje, vključ no z vla da mi in vo jaš ki mi si la mi, ki 
niso nuj no priz na ne od vla de ali dr ža ve.

Stran ska ško da – ško da ali iz gu ba, pov zro če na ne na mer no med na pa dom, kljub upo ra bi vseh 
mož nih pre vid nost nih ukre pov, da bi pre pre či li ali zmanj ša li šte vi lo mr tvih in poš kodb med ci-
vi li sti ter ško de na ci vil nih ob jek tih.

Uči nek krož ne ga va lo va nja (ne prav no) – za ve da nje, da ima lah ko po sa mez no de ja nje ali ak ci ja 
šir še učin ke, tako kot ka men, vr žen v vodo, us tva ri va lo va nje oko li sebe.

Ve riž na reak ci ja (ne prav no) – za po red je do god kov, kjer vsak vpli va ali pov zro či na sled nje ga.

Vi so ka po god be ni ca – dr ža va, ki je ra ti fi ci ra la kon ven ci jo.

Vo jaš ka nuj nost – kon cept, po ka te rem je opra vič lji vo, da voj sku jo ča stran upo ra bi po treb no silo, 
da do se že vo jaš ki cilj, to je po pol no po dre di tev so vraž ni ka v čim kraj šem ča su ter s čim manj ši mi 
člo veš ki mi, ma te rial ni mi in fi nanč ni mi iz gu ba mi.

Vo jaš ki ci lji – obo ro že ne sile nas prot ni ka ter ob jek ti, ki po svo ji na ra vi, lo ka ci ji, na me nu ali upo-
ra bi učin ko vi to pris pe va jo k vo jaš ki ak ci ji in ka te rih uni če nje pred stav lja, v raz me rah, ki ta krat 
vla da jo, znat no vo jaš ko pred nost.

Voj ni ujet nik – bo jev nik, ujet v med na rod nem obo ro že nem spo pa du. Samo bo jev ni ki, ki iz pol-
nju je jo do lo če ne po go je, ima jo pra vi co do tega sta tu sa (ve či no ma čla ni red nih obo ro že nih sil).

Vojni zlo čin – huda kr ši tev med na rod ne ga hu ma ni tarnega pra va, kot so na klep no ubi ja nje, mu-
če nje in ne hu ma no rav na nje, na mer no pov zro ča nje ve li ke ga trp lje nja, re sno ogro ža nje te le sne 
ne do ta klji vo sti ali zdrav ja, na pad na ci vi li ste, pre ga nja nje ali ne za ko ni to pre se lje va nje pre bi val-
cev, upo ra ba pre po ve da nih vo jaš kih me tod (ke mič no, bak te rio loš ko ali za ži gal no orož je) ali ple-
nje nje jav ne ali za seb ne last ni ne.

Vstop v ve lja vo – tre nu tek, ko zač ne spo ra zum prav no učin ko va ti.

Za hrbt nost – pre pri ča ti so vraž ni ka, da bi ver jel, da smo upra vi če ni do zaš či te ali da nam mora 
za go to vi ti tako zaš či to, z na me nom zlo ra bi ti to pre pri ča nje.

Za pu sti tev bit ke (hors de com bat) – po me ni sta tus vo jakov zu naj boja, ki so bili uje ti ali ra nje ni, 
ki so bol ni ali so do ži ve li bro do lom ali za ra di po manj ka nja sred stev za obram bo niso več zmož ni 
za bo je va nje ali ki so se pre da li nas prot ni ku.

Zaup nost – spo sob nost ohra ni ti ne kaj v taj no sti. Med na rod ni od bor Rde če ga kri ža (MORK) 
upo rab lja zaup nost kot svo jo stan dard no de lov no me to do, da ima lah ko do stop do žr tev in da jih 
lah ko zaš či ti pre ko učin ko vi te ga dia lo ga z ob last jo. Sod na prak sa po tr ju je, da ima MORK ab so-
lut no pra vi co do ne raz krit ja. So de lav ci MORK ne mo re jo (ra zen, če jih poob la sti sam MORK) 
pri ča ti pred ka te rim koli so diš čem, o ka te rih koli za de vah, s ka te ri mi pri de jo v stik pri svo jem 
delu (Med na rod no ka zen sko so diš če za nek da njo Ju go sla vi jo, pri mer Simi ć, 27. ju lij 1999).

Zlo či ni zo per člo veš tvo – umor, iz treblja nje, za suž nje va nje, pre gon, ujet niš tvo ali mu če nje, ki so 
stor je ni kot del ši ro ke ga ali si ste ma tič ne ga na pa da ne po sred no na ci vil no pre bi vals tvo. Opre de-
lje ni so z manj ši mi raz li ka mi v sta tu tu nürn berš ke ga so diš ča in v sta tu tu Med na rod ne ga ka zen-
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ske ga so diš ča za nek da njo Ju go sla vi jo, Med na rod ne ga ka zen ske ga so diš ča za Ruan do in Med na-
rod ne ga ka zen ske ga so diš ča.

Zlo či ni zo per mir – na čr to va nje, pri prav lja nje, za če nja nje ali vo de nje agre sor ske voj ne ali voj ne, 
ki kr ši med na rod ne po god be. Ti so de fi ni ra ni kot taki v sta tu tu nürn berš ke ga so diš ča.

Že nev ske kon ven ci je – po god be, pod pi sa ne v Že ne vi leta 1949, ki tvo ri jo pod la go za so dob no 
med na rod no hu ma ni tar no pra vo. Na na ša jo se na ra nje ne in bol ne ose be obo ro že nih sil na ko-
pen skem bo jiš ču, ra nje ne in bol ne ose be ter bro do lom ce obo ro že nih sil na mor ju, voj ne ujet ni ke 
in ci vil no pre bi vals tvo kot žrtve vojne.

Žr tve – ose be, ki tr pi jo za ra di obo ro že ne ga spo pa da.
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IGRE SPOdbUJANJA

STONOGA

Vsi ude le žen ci sto pi jo v krog, ki naj bo čim bolj pra vil ne ob li ke. Obr ne jo naj se pro ti levi, tako da 
gle da jo drug dru ge mu v teme in se čim bolj prib li ža jo ose bi pred se boj, pri tem pa pa zi jo, da ne 
poš ko du je jo kro ga, ki se tako za če nja oži ti. Za tem, na zna me nje vod je, po ča si se de jo drug dru ge-
mu v na roč je. Ko to uspe, gre do kot pra va sto no ga na prej z levo po tem pa z de sno nogo z lah kim 
ko ra kom na prej.

KONJSKE dIRKE

Vsi ude le žen ci sto ji jo v kro gu. Vod ja jih za pro si, da sle di jo njegovim gi bom. Vod ja bo do lo čal ri-
tem in po tek dir ke in bo ve no mer ko men ti ral, kaj se bo zgo di lo. Vod ja zač ne opo na ša ti zvok konj, 
ki dir ka jo, tako da udar ja z ro ka mi po ko le nih. V dir ki so do lo če ni pre de li, kjer se spre me nijo 
ri tem in gla so vi. Prvo tak šno mesto so tri bu ne, ki so lo če ne na moš ko in žen sko tri bu no. Ko »ko-
nji« dir ka jo mimo tri bun, bo vod ja za čel plo ska ti in vzkli ka ti z vi so kim gla som (ii i iiee e ee – žen-
ska tri bu na) in z niz kim gla som (oo o o o u u u uu – moš ka tri bu na). Na dir kal ni ste zi so po stav lje ni 
tudi ovi re. Pred eno sto penj sko ovi ro bodo »ko nji« po sko či li en krat, pred dvo sto penj sko ovi ro pa 
dva krat. Ob sta ja še vod na ovi ra; na tem me stu ko nji« po sko či jo en krat, se pri me jo za nos in po-
čep ne jo do tal, ka kor da bi se po to pi li.

PICA

Vod ja vodi igro, udele žen ci opo na ša jo nje go ve gibe. Ude le žen ci na re di jo krog in se obr ne jo na 
levo. Vod ja ves čas go vo ri, kaj bo sle di lo pri iz de la vi pice. Prvo po lo ži roke na so se do ve rame in 
začne pri prav lja ti te sto: ma si ral bo ra me na, vrat in hr bet so se da, ka kor da bi mesil te sto, nato bo 
na te sto po lo žil se sta vi ne pice: pa ra diž ni ko vo oma ko, sa la mo, sir, ori ga no, oli vo …, vse to z než-
ni mi krož ni mi gibi. Vaja je pri mer na tudi kot vaja sproš ča nja po kon ča ni de lav ni ci.

METANJE ŽOGICE

Igra je pri mer na pred vsem za mlaj še otro ke. Otro ku vr že mo žo gi co in po ve mo svo je ime. Ta 
otrok nato vr že žo gi co dru ge mu otro ku, pri tem pa pove na še in nato še svo je ime.
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IGRE ZA RAZdElJEVANJE V SKUPINE

Nekatere iz med de lav nic so pri mer ne za iz ved bo v manj ših sku pi nah. Spo daj na va ja mo ne kaj na-
či nov, kako ude le žen ce raz de li ti v manj še, na ključ ne sku pi ne na za ni miv in pri je ten na čin.

ATOMČKI

Ude le žen ci, ki pred stav lja jo atom čke, pro sto kro ži jo po pro sto ru. Vodja sku pi ne jim daje raz lič ne 
uka ze, npr.: »Dva atom čka!«, »Tri je atom čki!« … in »atom čki« mo ra jo tvo ri ti sku pi ne, nato pa 
zo pet na da lju je jo spre ha ja nje, do na sled nje ga uka za vod je. Igra se kon ča, ko do bi mo sku pi ne z 
že le nim šte vi lom »atom čkov«.

ŠTETJE

Udele žen ci zač ne jo šteti od 1 do 5 (od vi sno, kak šno sku pi no že li te tvo ri ti). Še sti ude le že nec po 
vr sti na da lju je štet je s šte vil ko 1. Sku pi ne nato pred stav lja jo enke, dvoj ke, troj ke …

ŽIVAlI - SAdJE

Vod ja sku pi ne že vna prej pri pra vi že le no šte vi lo list kov, na ka te rih so na ve de ne ži va li. Če že li mo 
na pri mer tvo ri ti pet manj ših sku pin, na pet list kov na pi še mo isto ži val (raca). Ude le žen ci žre ba jo 
list ke in nato ti sti, ki so pre je li isto ži val, tvo ri jo eno sku pi no. Mož ne so va ria ci je, na pri mer sad je, 
bar ve, pred me ti, rast li ne. Igro lah ko iz ve de mo celo tako, da na pi še mo ži va li, ki spa da jo k do lo če-
ni dru ži ni (pe rut ni na, div jad). List ke lah ko ude le žen cem na le pi mo tudi na če lo.

SAdNA KUPA

Vod ja vsa ke mu ude le žen cu, ki se di jo/sto ji jo v kro gu, do lo či ime sa de ža (po maranča, ba na na, ja-
bol ko ipd.). Vod ja naj sto ji v sre di ni kro ga in daje uka ze. Zav pi je npr.: »Poma ranč na kupa!« in 
ude le žen ci, ki no si jo ime po ma ran če, mo ra jo za me nja ti svo ja me sta. Ti sti, ki je bil v sre di ni (vod-
ja), si mora zdaj poi ska ti me sto v kro gu. Kdor je bil naj po ča snej ši in je za ra di tega os tal v sre di ni 
kro ga, na da lju je igro (na sled nji pri prav lja sad no kupo). Če nek do da ukaz: »Sad na kupa«, mo ra jo 
vsi za me nja ti svo je se de že ozi ro ma me sta v kro gu. 



134

bElEŽKA



135

bElEŽKA



136

bElEŽKA


