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KARAPATAN
Alamin ang inyong mga

ANG DIGMAAN, maging
sa pagitan ng mga
bansa o sa loob ng isang

bansa, ay isa sa pinaka-
masamang  kondisyon para sa
karapatang pantao.

Hindi nga ba’t ito,
partikular ang Ikalawang
Digmaang Pandaigdig, ay
kasama sa mga dahilan para
mapanganak ang modernong
sistema ng karapatang pantao.

Ngunit sa mga pagkakataong hindi na maiwasan o
masugpo ang giyera, meron pa ring mga patakarang
dapat sundin ang mga nagtutunggaliang pwersa
tulad ng kasalukuyang banggaan ng militar at ng
mga rebeldeng Muslim sa Mindanao.

kulay, relihiyon, kasarian, kapanganakan, o
istatus sa buhay.

Dahil dito, pinagbabawal gawin anumang oras,
kahit saan ang mga sumusunod sa mga taong
nabanggit sa itaas:

a) Karahasan laban sa buhay at pagkatao
partikular ang pagpatay, pagputol ng anumang
bahagi ng katawan, malupit na pagtrato o pag-
tortyur;

b) Pagkuha ng hostage;

k) Pagyurak sa dignidad tulad ng matinding
pagpahiya at mapanlait na pagtrato;

d) Paghatol at pagpatay nang walang sentensya
mula sa regular na korte.

Kalaunan, pinagtibay din ng mga bansa noong 1977 ang
Protocol II ng Geneva Convention na lalong nagbigay ng
proteksyon sa mga biktima ng mga armadong alitan na internal
sa mga bansa.

ARTIKULO 13 – Proteksyon sa mga sibilyan

Sa kabuuan, ang sibilyang populasyon at maging mga
indibidwal ay dapat pino-proteksyunan sa mga panganib na
dulot ng mga operasyong militar. Kaya lalong bawal na sila
ay maging target ng mga pag-atake na isang layunin ay
lumikha ng takot at pangamba sa bahagi ng publiko.

Ayon sa Artikulo 3 ng Geneva Convention na pinagtibay
ng mga bansa noong Agosto 12, 1949:

Sa mga armadong tunggalian na nagaganap sa
loob ng teritoryo ng isa sa mga ‘high contracting
parties,’ bawat bansa ay dapat ipatupad bilang
minimum ang mga sumusunod na probisyon:

1) Ang mga taong hindi aktibong sumasali sa
labanan kabilang ang mga armadong sumuko
na o sugatan ay dapat tratuhin sa makataong
paraan nang walang sinisino batay sa lahi,
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ARTIKULO 14 – Proteksyon sa mga bagay na
importante sa buhay ng mga sibilyan

Bawal ang paggutom sa mga sibilyan bilang taktika sa
pakikidigma.  Kaya hindi rin dapat atakihin, sirain, tanggalin,
o gawing walang silbi ang mga bagay na mahalaga sa
ikabubuhay ng mga taong sibilyan.

Halimbawa ng mga bagay na ito ay mga pagkain, mga lugar
na ginagamit upang makalikha ng pagkain, mga pananim,
mga hayupan, mga inuman, at mga irigasyong pansakahan.

Artikulo 16 –
Proteksyon sa
mga pang-
kulturang
bagay at mga
lugar
sambahan

Bawal ding gumawa
ng anumang aksyon
na maaaring maka-
sira o gamitin upang
makasuporta sa layuning militar ang mga maksaysayang
monumento, mga likhang sining, at mga lugar sambahang
bahagi ng kultural o ispiritwal na pamanang lahi ng
mamamayan.

Artikulo 15 – Proteksyon ng mga bagay o
instalasyong may mapanganib na pwersa

Ang mga imprastrukturang naglalaman ng mga mapanganib
na bagay tulad ng mga dam, dike, at mga nukleyar na planta
ay hindi dapat atakihin kahit na ang mga ito ay pwedeng
maging mga target militar.  Hindi maaaring atakihin ang mga
bagay na ito kung magreresulta sa pagsiwalat ng mapanganib
na mga bagay na pwedeng magdulot ng matinding pinsala sa
sibilyang populasyon.

Artikulo 17 – Pagbabawal sa pwersahang
paglikas ng mga sibilyan

Hindi maaaring ipag-utos ang paglikas ng mga sibilyan mula
sa kanilang mga komunidad dahil sa armadong labanan
pwera na lamang kung talagang sila ay nasa panganib o
kaya naman ay may napakahalagang dahilang militar.

Hindi rin maaaring pilitin ang mga mamamayang sibilyan
na lisanin ang kanilang mga komunidad dulot ng mga
kadahilanang may kaugnayan sa digmaan.

Kung hindi maiiwasan ang pagpapalikas ng mga sibilyan,
dapat tiyaking sila ay magkakaroon ng maayos na
nutrisyon, kalinisan, pabahay, kalusugan at ligtas na
kapaligiran sa lilipatang lugar.


