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Informaţii generale despre Reţeaua &Pregătirea
pentru informaţiile din ţara de origine
Proiectul " Reţeaua & Pregătirea pentru informaţiile din ţara de origine ", cofinanţat de
Acţiunea Comunitară a Fondului European pentru Refugiaţi 2003, a fost organizat de Crucea
Roşie Austriacă/ACCORD in cooperare cu Consiliul Danez pentru Refugiaţi, Asociaţia pentru
Informaţia de Azil, Centrul de Documentare pentru Refugiaţi Irlanda şi Centrul Legal pentru
Refugiaţi.
Obiectivele proiectului includ:
Dezvoltarea unei reţele transnaţionale pe domeniul informaţii din ţara de origine, cu
accent pe activităţile ONG-urilor care oferă consultanţă refugiaţilor, avocaţilor
specializaţi in proceduri de azil şi unităţilor informaţiilor din ţara de origine
nonguvernamentale;
Identificarea, evaluarea şi recomandarea posibilelor domenii de cooperare şi/sau
centralizare între centrele informaţiilor din ţara de origine;
Armonizarea standardelor informaţiilor din ţara de origine în cadrul ONG-urilor care
oferă consultanţă refugiaţilor şi unităţilor informaţiilor din ţara de origine din UE prin
schimbul de bune practici şi dezvoltarea unui concept al informaţiilor din ţara de
origine unic pentru pregătire-uri;
Publicarea unui manual de pregătire al informaţiilor din ţara de origine.
Un raport despre rezultatele şi concluziile schimburilor de vizite şi intâlnirilor de consultanţă
a fost publicat în iunie 2004.
Manualul de pregătire şi exerciţiile practice au fost concepute de ACCORD în cooperare cu
ETC (Centrul European de Pregătire pentru Drepturile Omului şi Democraţie), afiliat la
Universitatea din Graz. Manualul şi exerciţiile în lucru au fost împărţite şi discutate de
partenerii de proiect şi consilieri de la UNHCR, ECRE şi Comitetul Ungar Helsinki.
Între 25 şi 26 iunie 2004, 30 de cercetători ai informaţiilor din ţara de origine şi consilieri
legali de la ONG-uri din state membre UE au participat la un test de pregătire. Programul de
pregătire a fost revizuit pe baza experienţelor şi recomandărilor acumulate.
ACCORD doreşte să mulţumească tuturor celor implicaţi în producerea acestui manual:
partenerii proiectului şi consilierii, prietenii şi colegii care şi-au dedicat timpul liber pentru a
citi şi a reciti părţi ale manualului. Mulţumiri călduroase şi echipei de la ETC şi participanţilor
la testul de pregătire, cât şi Comisiei Europene pentru finanţarea şi sprijinirea proiectului. Îi
mulţumim lui Sophie Pedersen pentru editare şi lui Matthias Köhler pentru forma finală.
Partenerii proiectului Reţeaua & Pregătirea pentru Informaţiile din Ţara de Origine plănuiesc o
continuare în 2005, cu un număr de noi parteneri în vechile şi noile state membre ale UE,
pentru a testa şi modifica programul de pregătire. Aşteptăm părerile şi comentarile Dvs.
despre manual şi exerciţiile practice.
Dacă doriţi să primiţi în continuare informaţii despre Reţeaua & Pregătirea pentru Informaţiile
din Ţara de Origine şi despre modul de a organiza pregătiri cu privire la informaţiile din ţara
de origine, vă rugăm contactaţi ACCORD la accord@redcross.at sau la partenerul Reţeaua &
Pregătirea pentru Informaţiile din Ţara de Origine din ţara Dvs.
Aşteptăm cu nerăbdare cooperarea cu cercetătorii informaţiilor din ţara de origine din UE şi
din ţările învecinate pentru a îmbunătăţi programul de pregătire în anii ce urmează!

Bettina Scholdan & Robert Kogler, ACCORD, din partea proiectului Reţeaua & Pregătirea pentru Informaţiile din
Ţara de Origine
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INTRODUCERE
Manualul de faţă despre informaţiile din ţara de origine sublinează rolul şi relevanţa informaţiilor
din ţara de origine în procedura de determinare a statutului de refugiat (procedura RSD) şi
prezintă standarde de calitate pentru cercetarea informaţiilor din ţara de origine. De asemenea
oferă informaţii despre sursele informaţiilor din ţara de origine şi exerciţii pentru cercetarea
practică a informaţiilor din ţara de origine.

Ce este informaţia din ţara de origine?
Informaţia din ţara de origine este folosită în proceduri care evaluează cererile persoanelor
pentru obţinerea statutului de refugiat sau a altor forme de protecţie internaţională. Ar trebui să
fie folositor, ca ofiţerii de decizie sau consilierii legali să răspundă la întrebări legate de situaţia
politică, socială, culturală, economică şi a drepturilor omului, cât şi legate de situaţia umanitară
din ţara de origine.
Editorii manualului deţin o înţelegere complexă despre informaţiile din ţara de origine, atât
in ceea ce priveşte scopul ei, cât şi în ceea ce priveşte posibilele tipuri de surse. Scopurile şi
limitele informaţiilor din ţara de origine vor fi discutate in Modulul de bază: Rolul informaţiei din
ţara de origine. Pentru partea pratică a programului de pregătire, accentul va fi pus pe
informaţiile din ţara de origine disponibile public ca dovadă documentară pentru proceduri de
determinare a statutului de refugiat. În acest context, prin “public disponibil” înţelegem
informaţiile care pot fi strânse de orice persoană implicată în procesul informaţiilor din ţara de
origine în timpul cercetării – rapoarte despre drepturile omului, ziare şi rapoarte media, cărţi
academice şi ziare, cât şi opinii ale experţilor de ţară. Declaraţiile refugiaţilor constituie de
asemenea informaţii din ţara de origine, dar ele sunt de cele mai multe ori expuse evaluărilor
individuale şi din motive de confidenţialitate nu vor fi disponibile în mod public.

Obiective
Programul de pregătire pentru informaţiile din ţara de origine prezintă informaţii şi exerciţii
practice, care permit persoanelor care lucrează cu informaţiile din ţara de origine să:
Înţeleagă principiile de bază ale procedeului de determinare a statutului de refugiat
(RSD);
Înţeleagă rolul informaţiilor din ţara de origine în contextul RSD;
Aplice stadarde de calitate în cercetarea informaţiilor din ţara de origine;
Identifice şi selecteze surse şi informaţii relevante şi sigure;
Organizeze o cercetare creativă şi eficientă;
Administreze şi documenteze rezultatele cercetării în conformitate cu standardele
controlului calităţii.
Manualul poate fi folosit ca material de exerciţiu pentru cercetătorii şi utilizatorii informaţiilor
din ţara de origine (atât avocaţi cât şi ofiţeri de decizie), pentru studiu dar şi pentru sesiuni de
pregătire moderate. Întrebarea care ne-a condus este: Cum să organizezi cercetarea care
să rezulte în informaţie relevantă, sigură, echilibrată, exactă şi actuală şi cum să faci
procesul cercetării transparent pentru utilizatorii informaţiei?

Grupuri ţintă
Programul de pregătire este dedicat persoanelor implicate în cercetarea şi folosirea
informaţiilor din ţara de origine în cursul determinării statutului de refugiat sau a altor forme de
protecţie internaţională. În timp ce aceste persoane deţin roluri şi funcţii diferite în
procedurile naţionale de azil, manualul de faţă se adresează tuturor acestor persoane ca
cercetători şi utilizatori ai informaţiilor din ţara de originI. Facem diferenţa între grupurile ţintă
care cercetează şi produc informaţii la cerere şi ca un rezultat al muncii lor primare şi
grupurile ţintă care folosesc informaţiile ca factori impuls pentru procesarea lor în vederea
luării deciziilor şi reprezentării legale. În funcţie de disponibilitatea unităţilor specializate ale
informaţiilor din ţara de origine într-un sistem naţional de azil, ultimul grup ar putea fi nevoit să

organizeze cercetări ale informaţiilor din ţara de origine suplimentare muncii realizate de
profesioniştii informaţiilor din ţara de origine. În timp ce nivelul cunoştinţelor, abilităţile şi
motivaţia pot varia de la un grup la altul, toate părţile implicate trebuie să înţeleagă rolul
informaţiilor din ţara de origine şi al abilităţilor de cercetare de bază pentru a îndeplini
standardele de calitate ale informaţiilor din ţara de origine.
Următorii termeni vor fi folosiţi pentru diferitele grupuri ţintă.
Solicitant:

O persoană care a depus o cerere pentru recunoaşterea statutului de
refugiat sau a altei forme de protecţie internaţională

Consilier legal:

Personalul ONG sau avocat, care oferă asistenţă legală solicitantului

Ofiţeri de decizie: Oficiali în primă instanţă sau în instanţa de recurs, care decid asupra cererilor
solicitanţilor (procedura de admisibilitate, procedura de merit, ofiţeri de
imigrare, poliţia de frontieră, ofiţeri de eligibilitate, magistraţi/judecători)
Utilizator:

Orice membru din grupurile menţionate mai sus

Cercetător

Membru al unei unităţi de informaţii din ţara de origine care nu este în mod
explicit implicat în asistenţă legală sau în luarea deciziilor

Manualul de faţă nu este un îndrumător legal pentru ofiţerii de decizie sau pentru consilierii
legali în procesul de determinare a statutului de refugiat. Unde se fac referiri la principiile
legii şi jurisprudenţei refugiaţilor, manualul serveşte la sublinierea rolului şi funcţiei de
dovadă reală a informaţiilor din ţara de origine în procedura de azil. Cercetarea informaţiilor
din ţara de origine trebuie făcută împreună cu întrebări care reies din procesul de
determinare a statutului de refugiat; nu poate înlocui funcţia ofiţerului de decizie de a lua în
calcul dovezile şi de a trage concluzii legale, nici nu poate să înlocuiască funcţia de
consilier legal pentru un solicitant de azil de a găsi şi prezenta argumente legale care să
sprijine cererea clientului său. Există deci o clară diviziune a muncii între cercetătorii şi
utilizatorii informaţiilor din ţara de origine.
Găsirea de informaţii:

Funcţia cercetătorilor este de a oferi informaţii relevante,
sigure, echilibrate, exacte,verificabile şi transparente
despre ţara de origine.

Convingerea prin informaţii:

Consilierul legal foloseşte informaţiile disponibile destre ţara de
origine pentru a asigura cele mai bune rezultate pentru clientul
său.
Este sarcina autorităţii de determinare a statutului de
refugiat de a cântări dovezile, de a stabili faptele şi de
a trage concluziile legale.

Descoperirea
faptelor:

Aspecte şi probleme din legea refugiaţilor şi din legea drepturilor internaţionale ale omului
servesc drept un fundament necesar pentru informaţiile din ţara de origine de o înaltă calitate,
relevante şi specifice fiecărui caz în parte. Consilierii legali şi ofiţerii de decizie vor fi în măsură
să combine informaţiile din ţările de origine oferite de unităţile informaţiilor din ţara de origine cu
evaluările legale şi să formuleze întrebări pentru viitoarele cercetări ale informaţiilor din ţara de
origine care vor continua să producă informaţii din ţările de origine relevante din punct de
vedere legal.
Acolo unde utilizatorii sunt în acelaşi timp şi cercetători ai informaţiilor din ţara de origine
(exemplu: nu există unităţi separate pentru informaţiile din ţara de origine în sistemul naţional
de azil), utilizatorii ar trebui să ştie că găsirea de informaţii precede selectarea dovezilor
avantajoasă pentru client cât şi faptul că stabilirea faptelor şi cântărirea dovezilor fac
parte din sarcinile ofiţerilor de decizie.
De aceea toate grupurile ţintă trebuie să-şi dezvolte abilităţi necesare pentru formularea
întrebărilor, organizarea cercetărilor, evaluarea surselor şi identificarea informaţiilor
relevante în situaţii de stres.

Utilizatorii informaţiilor din ţara de origine trebuie să fie conştienţi de standardele de calitate ale
cercetării informaţiilor din ţara de origine pentru a înţelege scopul dar şi limitele muncii lor şi pentru a
evalua calitatea muncii lor.

Metodologie: ciclul de cercetare şi pregătire
Programul de pregătire oferă o abordare sistematică asupra metodologiei şi cercetării
informaţiilor din ţara de origine. Capitolele manualului şi modulele programului de pregătire
sunt organizate pe baza standardelor de calitate ale informaţiilor din ţara de origine preluate
atât din surse de literatură cât şi din consultările din cadrul proiectului Reţeaua &
Pregătirea pentru Informaţiile din Ţara de Origine. (Vezi modulul de bază.)
Partea I a manualului este destinată participanţilor la sesiunile de pregătire pentru a începe
pregătirea sau pentru a recapitula conţinutul pregătirii. Programul este împărţit în 5 module clar
delimitate. Aceste module prezintă fundamentul teoretic necesar pentru realizarea cercetării
practice cu înţelegerea responsabilităţii cercetării informaţiilor din ţara de origine şi nevoia de
standarde de calitate, cât şi o metodologie şi trucuri ale cercetării informaţiilor din ţara de
origine.
Partea a II-a conţine instrucţiuni pentru trainer, inclusiv exerciţii practice şi studii de caz pentru
diferite nivele de aptitudini şi nevoi de pregătire, metode de predare şi materiale recomandate,
cât şi programele sugerate. Instrucţiunile trainer-ului se bazează pe experienţa
practică , pe care partenerii Reţeaua & Pregătirea pentru Informaţiile din Ţara de Origine
au acumulat-o de-a lungul anilor de cercetare a informaţiilor din ţara de origine, cât şi în
timpul unui test pentru programul de pregătire, desfăşurat în iunie 2004. Totuşi,
metodologia şi stilul de pregătire, cât şi folosirea exerciţiilor şi a programului depind
de trainer, cât şi de nevoile grupului ce urmează a fi instruit şi ar trebui adaptate la
aceste nevoi.
Fiecare exerciţiu corespunde unui sau mai multor obiective ale celor 5 module. Ciclul de
pregătire este format din următorii paşi:
Înţelegerea obiectivelor exerciţiilor de pregătire individuale
Implicarea în exerciţii şi în discuţii/şedinţe de brainstorming
Cercetare practică
Recapitularea lecţiilor învăţate în conformitate cu
standardele informaţiilor din ţara de origine definite
Pentru a crea o atmosferă similară cu cea din cadrul muncii cercetătorilor şi utilizatorilor de
informaţii din ţara de origine, programul de pregătire este organizat în cadrul a trei studii de
caz, adaptabile la trei nivele de aptitudini. Aceste studii de caz reprezintă un ciclu compet de
cercetare a informaţiilor din ţara de origine, de la declaraţia solicitantului până la prezentarea
rezultatelor cercetării. Ciclul de cercetare este strâns legat de paşii cercetării informaţiilor din
ţara de origine prezentaţi în modulele A-D şi reprezintă astfel şi un ciclu complet de pregătire.
În urma studiilor de caz au fost dezvoltate o serie de exerciţii scurte de cercetare şi exerciţii
de brainstorming sau discuţii pentru a dezvolta problemele teoretice şi pentru a construi
aptitudini practice. Combinaţia dintre modulele tematice şi munca practică pentru diferite
nivele de aptitudini permite conţinutului să fie adaptat şi mesajelor să fie preluate de toate
grupurile ţintă în funcţie de cunoştinţele lor specifice, aptitudini şi nevoi profesionale.

Structura manualului
Manualul de pregătire pentru informaţiilor din ţara de origine este compus
din trei părţi:
Partea I este construită ca un manual cu material de citit pentru participanţii sesiunilor de
pregătire sau pentru studiul individual, având în vedere faptul că oferă o bază teoretică. De
asemenea oferă informaţii de bază pentru traineri.
Anexa la partea I oferă material pentru a sprijini cercetarea informaţiilor din ţara de origine:
evaluarea surselor, ghiduri de navigare, cercetarea pe Internet şi o listă de referinţe pentru
alte surse literare.
Partea a II-a: Instrucţiunile trainerului vor fi puse la dispoziţia trainerilor la cerere. Oferă sugestii
pentru exerciţiile practice care corespund obiectivelor subliniate în cele patru module, studii de
caz pentru diferite nivele de aptitudini şi formularele cu rezolvări pentru exerciţiile de cercetare.
Indicaţiile cu privire la timpul de lucru şi orarele sunt menite să ajute la pregătirea sesiunilor de
pregătire.

Structura programului de pregătire
Programul de pregătire este structurat într-un modul de bază şi trei module consecutive
care se adresează cercetătorilor şi utilizatorilor informaţiilor din ţara de origine, cât şi două
module opţionale care se adresează cercetătorilor.
Modulul opţional pentru legea refugiaţilor şi protecţia complementară familiarizează
cercetătorii cu instrumentele legale de bază care se referă la determinarea statutului de
refugiat.
Modulul de bază familiarizează cititorul cu rolul informaţiilor din ţara de origine în cadrul
procedurii de azil.
Modulele A-D sunt construite pe baza criteriilor de calitate înaltă ale informaţiilor din ţara de
origine prezentate în modulul de bază: Standarde ale informaţiilor din ţara de origine –
Relevanţă, Siguranţă şi Echilibru, Exactitate şi Actualitate şi Transparenţă.
Stabilirea relevanţei informaţiilor din ţara de origine va fi discutată în: Modulul A –
Identificarea informaţiei din ţara de origine relevantă din punct de vedere legal
Stabilirea siguranţei şi echilibrului informaţiilor din ţara de origine va fi discutată în: Modulul B
– Cunoaşterea şi evaluarea surselor
Stabilirea exactităţii informaţiilor din ţara de origine (cercetată în mod obiectiv) şi actualitatea
vor fi discutate în: Modulul C – Aptitudini şi stategii de cercetare
Stabilirea transparenţei informaţiilor din ţara de origine (controlabilă şi reutilizabilă) va fi
discutată în: Modulul opţional D – prezentarea şi documentarea rezultatelor cercetării
Când se folosesc pentru sesiuni de pregătire consecutive, modulele A-D reprezintă un ciclu
de cercetare şi pregătire complet. Pentru a organiza cercetări cu succes, este nevoie de un
anumit număr de aptitudini care se poate obţine prin exerciţiile practice, prezente în
programul de pregătire. (Vezi Partea a II-a – Instrucţiuni pentru trainer)

Legea pentru refugiaţi şi
protecţia complementară

MODULUL OPŢIONAL: LEGEA PENTRU
REFUGIAŢI ŞI PROTECŢIA COMPLEMENTARĂ
Informaţia din ţara de origine face parte dintr-un domeniu distinct al cercetării drepturilor
omului şi care este legat de aspecte legale şi procedurale ale determinării statutului de
refugiat. Cercetătorii informaţiilor din ţara de origine dispun însă de cele mai multe ori de
foarte puţină experienţă în ceea ce priveşte legea refugiaţilor sau drepturile internaţionale ale
omului. Introducerea care urmează oferă o imagine de ansamblu a Convenţiei pentru
Refugiaţi de la Geneva şi a instrumentelor drepturilor internaţionale ale omului, legate de
protecţia individului în faţa persecuţiei şi a altor forme de vătămare gravă. Modulul opţional
poate fi de asemenea folosit ca instrument de referinţă atunci când apar întrebări cu privire
la legea internaţională a refugiaţilor în timpul pregătirii.
Editorilor acestui manual li s-a părut folositor să se concentreze asupra îndrumărilor
UNHCR, jurisprudenţei Curţii Europene pentru Drepturile Omului şi Comitetului împotriva
Torturii, cât şi asupra Directivelor UE cu privire la azil, deoarece aceste instrumente legale
constituie cadrul general pentru determinarea statutului de refugiat în UE, chiar dacă ele nu
sunt întotdeauna în concordanţă una cu cealaltă. De asemenea, cercetarea informaţiei din
ţara de origine se va face în parametrii legilor şi jurisprudenţei naţionale, care din nou ar
putea fi diferită de directivele UE sau de îndrumările UNHCR. Scopul acestui manual nu este
de a oferi o imagine detaliată astupra jurisprudenţei naţionale. Referinţele includ surse
literare şi studii de caz care pot fi folosite pentru o mai bună înţelegere a evoluţiei
jurisprudenţei internaţionale şi naţionale în ceea ce priveşte refugiaţii şi protecţia
complementară. Cercetătorii informaţiilor din ţara de origine sunt sfătuiţi să consulte în mod
regulat compilaţiile sau noutăţile în ceea ce priveşte jurisprudenţa legii refugiaţilor în
jurisdicţia naţională pentru a înţelege conceptele legale cu care se vor întâlni în cursul
cercetării informaţiilor din ţara de origine. Acest manual nu este şi nu îşi propune să fie un
curs de legislaţie internaţională a refugiaţilor. Există un număr de instituţii care oferă
cursuri introductive de lege pentru refugiaţi şi multe dintre ele le oferă şi prin intermediul
Internet-ului sau la distanţă.
Cei interesaţi în dezvoltarea legislaţiei internaţionale a refugiaţilor şi a drepturilor omului
pot să apeleze la referinţele din ultima parte a manualului sau să se intereseze de
cursurile regulate de lege pentru refugiaţi din statele membre ale UE.
Pentru o imagine de ansamblu a cursurilor vezi:
LARC – Asistenţă Legală prin Clinici pentru Legea pentru Refugiaţi http://www.larc.info/r1.html
Manualul Legii pentru Refugiaţi (http://www.refugeelawreader.org) oferă materiale de bază
de citit şi de predat pentru universităţi
Asociaţii pentru Educarea Drepturilor Omului
(http://www.hrea.org/learn/tutorials/refugees/index.html) oferă cursuri despre drepturile
refugiaţilor şi a persoanelor strămutate
ELENA Reţeaua ECRE (Consiliul European pentru Refugiaţi şi Exilaţi) organizează cursuri
introductive şi de specializare în legea internaţională pentru refugiaţilor de 2-3 ori pe an.

OBIECTIVE

La sfârşitul sesiunii participanţii vor putea să:
> Numească importante instrumente legale cu privire la legea pentru refugiaţi din UE
> Explice definiţia refugiatului conform Convenţiei de la Geneva
> Explice diferitele condiţii pentru recunoaşterea statutului de refugiat şi a protecţiei
subsidiare
> Explice interzicerea returnării
Gup ţintă: cercetători fără sau cu puţină experienţă anterioară în legea pentru refugiaţi

Instrumente legale de bază
Oamenii îşi părăsesc ţările de origine din mai multe motive. Unele dintre acestea cer
protecţia în ţările gazdă conform legislaţiei internaţionale a refugiaţilor sau a altor forme de
protecţie internaţională. Dacă o persoană întruneşte criteriile Convenţiei de la Geneva, el
sau ea este un refugiat. Dacă cineva nu este un refugiat atunci autorităţile competente din
ţara gazdă trebuie să evalueze dacă el sau ea se califică pentru un statut protejat în cadrul
altor instrumente legale, cum ar fi Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului sau legile
naţionale privind protecţia din motive umanitare (exemplu nevoia de tratament medical sau
situaţia unui război civil). Această ultimă formă de protecţie este numită “complementară”
sau “subsidiară”. De regulă statutul legal dat de protecţia complementară în ţara gazdă este
mai puţin complex decât drepturile garantate refugiaţilor prin Convenţie şi poate fi revizuit
după o scurtă perioadă de timp.
Există un număr de instrumente legale internaţionale care sunt legate de protecţia
refugiaţilor sau de alte forme de protecţie. În UE cadrul general (normativ) este compus din
următoarele instrumente:
Convenţia pentru Refugiaţi de la Geneva 1951 (şi Protocolul de la 1967)
Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului şi Libertăţile Fundamentale (ECHR) 1950
Convenţia Naţiunilor Unite împotriva Torturii şi a altor Tratamente sau Pedepse Crude,
Inumane sau Degradante (CAT)
Directive UE:
Directiva UE pentru Calificarea Azilului (Comisia Europeană): Propunere pentru o
directivă a Consiliului pentru standardele minime pentru calificarea şi statutul unor
persoane din ţări terţe sau apatrizi ca refugiaţi sau ca persoane care au nevoie de
protecţie internaţională. COM (2001) 510 finalizată în data de 31 martie 2004.
Adoptată pe 29 aprilie 2004 (textul final şi numerotarea articolelor pot fi schimbate
până la publicarea oficială);
Directiva UE pentru Procedura de Azil (Comisia Europeană): Propunere amendată
pentru o directivă a Consiliului despre standardele minime sau proceduri în Statele
Membre pentru recunoaşterea şi retragerea statutului de refugiat. COM (2002) 326
finalizată în data de 18 iunie 2002 (decizia s-a luat la Consiliul Miniştrilor din 29
aprilie 2004, textul final nu este încă disponibil). 1
La nivel naţional, aceste instrumente legale sunt implementate în legi şi jurisprudenţă
naţionale. În timp ce este dincolo de scopul acestui manual să se ia în vedere legile
naţionale şi studiile de caz naţionale atât de diverse din UE, cercetarea informaţiilor din ţara
de origine este organizată în cadrul legislaţiei şi jurisprudenţei naţionale. Acest lucru ar trebui
luat în considerare de traineri la pregătirea materialelor pentru sesiuni.
Cea mai simplă formă de protecţie, element comun al acestor instrumente legale este noţiunea
de nereturnare care protejează un individ care are nevoie de protecţoie împotriva returnării
sale în ţara de origine. ("Returnare" means "întoarcere forţată”.)

1

pe 29 aprilie 2004, Consiliul UE pentru Justiţie şi Afaceri Interne a adoptat Directiva pentru Calificarea Azilului (subiect al unui
scrutin parlamentar în Olanda). Directiva pentru Procedura de Azil este subiectul unei înţelegeri asupra unui număr minim de
ţări terţe alese de UE ca ţări de origine sigure. Consiliul UE: cea de a 2579a întâlnire a Consiliului de Justiţie şi Afaceri Interne –
Luxembourg, 29 aprilie 2004, presă 123, nr. 8694/04 (http://ue.eu.int/ueDocs/cms Data/docs/pressData/en/jha/80112.pdf)

Protecţia refugiaţilor
Convenţia de la Geneva pentru Refugiaţi de la 1951
Disponibil pe Internet la http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/o_ c ref.htm
Convenţia de la 1951 cu privire la statutul de refugiat este punctul de plecare al regimului
internaţional de protecţie a refugiaţilor. Acesta defineşte cine este un refugiat şi standardele
minime potrivit cărora refugiaţii ar trebui să fie trataţi, incluzând şi importanta interzicere a
returnării.
Articolul 1.A (2) din Convenţia pentru Refugiaţi defineşte ca refugiat o persoană care
"are frica bine întemeiată de a fi persecutată pe motive de rasă, religie, naţionalitate,
apartenenţă la un anumit grup social sau opinie politică, se află în afara ţării naţionalităţii sale
şi nu este capabil, sau din cauza fricii, nu doreşte să profite de protecţia acelei ţări; sau care,
neavând o naţionalitate sau fiind în afara ţării de reşedinţă, …. este în neputinţa sau nu
doreşte, datorită fricii, să se întoarcă.”l
Această definiţie cuprinde un singur test complet, dar poate fi împărţită în mai multe
elemente care ar putea fi de folos analizei. Astfel, pentru a fi recunoscut ca refugiat, un
solicitant de azil trebuie să aducă dovada:
Că el sau ea este în afara ţării sale de naţionalitate (în cazul unui apatrid: ţara
de reşedinţă)
Că aceasta se datorează unei frici bine întemeiate de a nu fi persecutat
Că persecuţia este din cauză de rasă, religie, naţionalitate, opinie politică sau
apartenenţă la un anumit grup social
Că el sau ea nu poate, sau din cauza unei temeri nu vrea să se supună protecţiei
ţării sale de origine
Definiţia pentru “temere bine întemeiată” este analizată în Modulul de Bază
Cum nu există o definiţie exhaustivă a persecuţiei în legea internaţională pentru
refugiaţi, definiţia refugiaţilor presupune o conexiune între violarea drepturilor omului sau
altă vătămare gravă şi una din condiţiile menţionate în Convenţia de la Geneva.
Comportamentul abuziv sau lipsa protecţiei împotriva violării drepturilor omului trebuie
motivate cel puţin în parte de unul sau mai multe motive din Convenţie. (“nexus”) Vezi
modulul A.
În Nota asupra Protecţiei Internaţionale din 1998, Înaltul Comisar pentru Refugiaţi al Naţiunilor
Unite a declarat că persecuţia include întotdeauna o formă de discriminare. “Victimele
persecuţiei sunt vizate pentru că au un anumit fond rasial sau naţional sau pentru că au
anumite credinţe religioase sau opinii politice, sau pentru că sunt membri ai unui anumit grup
social.” (UNHCR A/AC.96/898 3 iulie1998, para 5).
Actele de persecuţie în sensul Convenţiei de la Geneva pot veni din partea statului sau a
actorilor non-statali. În cazul persecuţiei din partea actorilor non-statali, existenţa unei
protecţii din partea autorităţilor naţionale este luată de multe ori în considerare. Vezi
modulul A. Arborele de cercetare “protecţie internă".
Directiva UE pentru Calificarea Azilului păstrează definiţia refugiatului stabilită în
Convenţia de la Geneva, limitând-o – în ciuda principiului de nediscriminare din articolul 3
al Convenţiei de la Geneva- la naţionalii din ţările terţe sau apatrizi.

Directiva UE are ca subiect în articolul 12 motivele persecuţiei:
1. Statele membre vor lua în considerare următoarele elemente, în cadrul evaluării motivelor
pentru persecuţie:
(a) Conceptul de rasă va include consideraţii cu privire la culoare, origine sau
apartenenţă la un anumit grup etnic;
(b) Conceptul de religie va include credinţele teistice, non-teistice şi ateistice,
participarea la sau abţinerea de la venerarea formală, în public sau în privat, singur
sau în comunitate cu alţii, alte acte religioase sau exprimări de opinii, sau forme de
conduită personală sau comunală bazate sau mandatate de orice credinţă
religioasă;
(c) Conceptul naţionalităţii nu va fi limitat la cetăţenie sau la lipsa acesteia, ci va include
apartenenţa la un grup determinat de identitatea culturală, etnică sau lingvistică, de
origini geografice şi politice comune sau de relaţia cu populaţia unui alt stat;
(d) Un grup va fi considerat un grup social aparte, atunci când:
Membrii acelui grup impart aceleaşi caracteristici înnăscute sau împart acelaşi
trecut, care nu poate fi schimbat, sau impart o caracteristică sau credinţă, atât de
fundamentală pentru identitate sau conştiinţă, că o persoană nu poate fi forţată să
renunţe la ea; şi
Acel grup are o identitate distinctă în ţara relevantă, deoarece este percepută ca
fiind diferită de societatea înconjurătoare;
Depinzând de circumstanţele din ţara de origine, un anumit grup social poate
include un grup care se bazează pe o caracteristică comună a orientării
sexuale. Orientarea sexuală nu poate include acte considerate a fi criminale în
concordanţă cu legislaţia naţională a statelor membre; aspecte legate de gen
pot fi luate în considerare, fără ca ele în sine să creeze prezumţia pentru
aplicabilitatea acestui articol;
(e) conceptul de opinie politică va include deţinerea unei opinii sau a unui gând sau crez
într-o chestiune legată de posibili persecutori menţionaţi în articolul 9 şi de politicile
sau metodele lor, indiferent dacă acea opinie sau acel gând sau crez a fost pus în
aplicare de către solicitant.
2. “Când se face evaluarea asupra temeiniciei fricii de a nu fi persecutat a solicitantului, nu
este important dacă solicitantul chiar posedă caracteristica rasială, religioasă, naţională,
socială sau politică, care atrage după sine acţiunile persecutorului, în codiţiile în care o
astfel de caracteristică este atribuită lui sau ei de către actorul persecuţiei."
Este important să se reţină faptul că orice procedură care determină statutul de refugiat
este declarativă. Aceasta înseamnă că o persoană care îndeplineşte criteriul din articolul
1.A (2) este refugiat şi prin recunoaşterea statutului de refugiat, autorităţile de stat doar
recunosc acest fapt; ei nu îl sau o fac un (o) refugiat(ă).
Clauze de excludere sau Încetare
O persoană poate înceta să mai fie refugiat din mai multe motive: dacă el/ea acceptă în mod
voluntar protecţia din ţara sa de origine, dacă şi-a redobândit naţionalitatea sau a dobândit o
nouă naţionalitate, sau dacă şi-a restabilit în mod voluntar reşedinţa în ţara de origine (sau
de reşedinţă). Cel mai important în contextul cercetării COI este referirea la "circumstanţele
care au încetat":
"Art 1.C (5) El nu mai poate, din cauza circumstanţelor în legătură cu care a fost recunoscut ca
refugiat şi au încetat să existe, să continue cu refuzul de a accepta protecţia din ţara
naţionalităţii sale; [….]

Art 1.C (6) Fiind o persoană care nu are naţionalitate, el este, din cauza circumstanţelor în
legătură cu care a fost recunoscut ca refugiat şi au încetat să existe, în măsură să se reîntoarcă
în fosta ţară de reşedinţă;"
Articolele de mai sus nu se aplică unui refugiat care poate invoca „motive convingătoare ce
se nasc din persecuţiile anterioare pentru refuzul de a accepta protecţia ţării naţionalităţii
sale sau de reşedinţă.”
Clauza de excludere de la Art 1.F exclude de la statutul de refugiat persoanele, care:
"Art 1.F […] cu privire la cei unde există motive serioase de a se considera că:
(a) A comis crime împotriva păcii, crime de război sau crime împotriva umanităţii, cum sunt
ele definite prin instrumentele legale;
(b) A comis o crimă nepolitică serioasă în afara ţării de refugiu, înaintea admiterii sale în
acea ţară ca refugiat;
(c) A fost găsit vinovat de acte ce stau în contradicţie cu scopul şi principiile Naţiunilor Unite.”
Vom vedea că o astfel de persoană poate fi protejată prin interzicerea returnării din Articolul
3 al Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului, aşa cum este ea interpretată de Curtea
Europeană pentru Drepturile Omului şi Art.3 din Convenţia Împotriva Torturii.

Nereturnare conform Convenţiei de la Geneva
Artcolul 33 al Convenţiei de la Geneva pentru Refugiaţi consideră principiul de nereturnare
a fi cea mai fundamentală obligaţie în legea internaţională pentru refugiaţilor :
"1. Nici un stat nu va expulza sau va returna un refugiat, în oricare mod spre
frontierele teritoriilor unde viaţa sau libertatea acestuia vor fi ameninţate din cauza
rasei, religiei, naţionalităţii sau apartenenţei la un anumit grup social sau opinie
politică.
2. Beneficiul acestei prevederi nu poate, totuşi, să fie pretinsă de un refugiat pentru care
nu există motive serioase de a fi considerat un pericol pentru securitatea ţării în care
se află sau care, fiind condamnat de un tribunal final pentru o crimă foarte gravă,
constituie un pericol pentru comunitatea acelei ţări."
Nereturnarea se aplică indiferent de recunoaşterea formală a statutului de refugiat. Atât
timp cât o decizie finală în privinţa statutului de refugiat încă nu a fost luată, persoana în
cauză are dreptul de a rămâne în ţară pentru a nu încălca principiul de nereturnare. Statele
Membre UE fac o excepţie de la această regulă avându-se în vedere aşa-numitele ţări terţe
sigure – ţări unde un solicitant a stat înainte de a ajunge în ţara gazdă şi unde el sau ea ar
putea avea acces la o procedură de determinare a statutului de refugiat corectă. Când se
decide dacă o ţară este într-adevăr o ţară terţă sigură este foarte important să se stabilească
faptul că această ţară nu va trimite solicitantul în ţara lui de origine înainte de a determina
dacă individul este un refugiat. Interzicerea returnării implică de asemenea şi faptul că un
stat nu trebuie să trimită un individ într-o ţară terţă, unde el sau ea ar fi supus(ă) la
persecuţie sau la alte forme de vătămare gravă.
Informaţiile din ţara de origine vor fi folosite pentru a evalua dacă o frică subiectivă
din cauza persecuţiei exprimată de un individ poate fi considerată bine întemeiată din
punct de vedere obiectiv şi dacă există dovezi că încălcarea drepturilor omului este
legată de unul din motivele din Convenţie. Vezi Modulul de bază şi Modulul A.

Interpretare: Cum aflu la ce se referă aspecte din Convenţia pentru
Refugiaţi?
UNHCR, ca şi gardian al Convenţiei de la Geneva, joacă un rol specific în acordarea asistenţei
pentru interpretarea Convenţiei pentru Refugiaţi. În timp ce direcţiile date de UNHCR nu sunt
obligatorii din punct de vedere legal, Articolul 35 din Convenţie acordă UNHCR dreptul de a
monitoriza aplicarea Convenţiei şi astfel oferă o anumită importanţă opiniei UNHCR în ceea
ce priveşte interpretarea Convenţiei. Manualul destre Proceduri şi Criterii pentru
Determinarea Statutului de Refugiat în cadrul Convenţiei de la 1951 şi Protocolul legat de
Statutul Refugiaţilor din 1967 (Manual UNHCR 1979, reeditat în 1992) au fost publicate la
cererea Comitetului Executiv al UNHCR pentru a oferi asistenţă practică asupra
determinării statutului de refugiat tuturor statelor participante la Convenţie.
Din când în când, UNHCR publică linii de orientare pentru chestiuni care o privesc sau sunt în
legătură cu ţările răspunzătoare pentru determinarea statutului de refugiat. Ca rezultat al
procesului Global Consultation din 2001 – pentru comemorarea a 50 de ani de la Convenţia din
Geneva- un număr de linii orientative, care pun în lumină situaţia curentă a interpretării
legislative pentru refugiaţi, a fost produs după consultarea cu experţi în legea pentru refugiaţi şi
state care fac parte din Convenţie.
Comitetul Executiv UNHCR (ExCom), care se întruneşte o dată pe an la Geneva, oferă de
asemenea linii orientative interpretative pentru Convenţia pentru Refugiaţi. Delegaţii statelor
care fac parte din Convenţie validează aşa numitele concluzii ExCom care ajută la
înţelegerea anumitelor dezvoltări cu privire la dogma legii pentru refugiaţi.
Majoritatea acestor materiale sunt disponibile pe CD-ROM RefWorld şi pe site-ul UNHCR la
Documente Legale. Manualul de faţă va face referire la ele pentru a pune în evidenţă anumite
criterii de selectare relevantă a informaţiilor din ţara de origine. Jurisprudenţa şi legislaţiile
naţionale pentru azil au contribuit de asemenea la – de cele mai multe ori foarte diversele –
interpretări ale legii internaţionale pentru refugiaţi.

Protecţia complementară sau subsidiară
Protecţia complementară sau subsidiară poate intra în joc atunci când o persoană nu este
refugiat. Ea are ca scop protejarea persoanelor împotriva violărilor grave ale drepturilor
omului, incluzând pe cei protejaţi de legea internaţională umanitară, chiar dacă ei nu apar
la motivele menţionate de Convenţia de la Geneva. Această secţiune pune în evidenţă
criteriile pentru protecţie complementară prevăzute sub jurisprudenţa Curţii Europene
pentru Drepturile Omului, Comitetului împotriva Toturii din cadrul ONU şi Directiva UE
pentru calificarea Azilului. Legislaţiile naţionale prevăd protecţia complementară pentru
un număr de alte situaţii care nu sunt prevăzute de aceste instrumente. (Vezi “Joc de
gândire” nr. 3)
Protecţia complementară sau subsidiară nu ar trebui confundată cu protecţia temporară care
este acordată în cazul situaţiilor de imigrare în masă pe baza “prima facie”, fără a se face
determinarea individuală dacă membrii grupului de persoane afectate ar putea fi refugiaţi
conform Convenţiei de la Geneva.

Convenţia Europeană pentru Protejarea Drepturilor Omului şi a
Libertăţilor (ECHR)
ECHR constituie cel mai important cadru legal pentru protejarea drepturilor omului din cadrul
statelor membre ale Consiliului Europei. Drepturile protejate de ECHR se aplică indiferent de
cetăţenie şi astfel şi refugiaţilor, solicitanţilor de azil şi migranţilor sub jurisdicţia statelor
membre ale Consiliului Europei.

Cel mai important în contextul protecţiei complementare este Articolul 3 al ECHR:
"Art 3: Nimeni nu va fi supus la tortură sau la alte tratamente sau pedepse inumane
sau degradante."
Aplicabilitatea articolului 3 ECHR în cazul expulzărilor sau extrădărilor a fost dezvoltat sub
jurisprudenţa Curţii Europene pentru Drepturile Omului (ECtHR).
În Soering împotriva Marii Britanii ( 7 iulie 1989, Appl. No 14038/88), ECtHR a stabilit regula că unui
stat membru al Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului îi este interzisă extrădarea unei
persoane într-un stat “unde există motive substanţiale pentru a arăta că persoana în cauză, dacă
extrădată, va fi expusă unui risc real de a fi supusă la tortură sau la tratament sau pedepse inumane
sau degradante.”
Acest principiu a fost extins la expulzare într-o astfel de ţară dintr-un stat membru al Consiliului
Europei în Cruz Varas şi alţii împotriva Suediei. ( 20 martie 1991, Appl. No. 15576/89)
În importanta decizie Ahmed împotriva Austriei, Curtea a hotărât că în condiţiile caracterului absolut al
art. 3, interdicţia de a deporta o persoană într-un stat unde ea va fi expusă unui real risc de a fi
supusă torturii nu este “invalidată de condamnarea criminală a solicitantului sau de lipsa autorităţii
statale în prezent în Somalia”, astfel acceptând aplicabilitatea art. 3 pentru actori non-statali şi
independent de conduita persoanei. (Ahmed împotriva Austriei, ECtHR, 17 decembrie 1996 Appl. No.
25964/94)

Vezi Manualul UNHCR pentru Protecţia Refugiaţilor şi ECHR Aprilie 2003, Partea 4.1 pentru o
imagine de ansamblu a jurisprudenţei Curţii Europene pentru Drepturile Omului asupra
articolului 3, sau site-ul Curţii Europene pentru Drepturile Omului pentru o cercetare amănunţită.
Pentru folosirea informaţiilor din ţara de origine sub jurisprudenţa ECtHR, vezi Modulul de
bază: Standarde Minime ale informaţiilor din ţara de origine în jurisprudenţă.

Convenţia împotriva Torturii (CAT)
Articolul 3 al Convenţiei împotriva Torturii şi a altor Tratamente şi Pedepse crude, inumane
sau degradante a Naţiunilor Unite (CAT) interzice în mod expres returnarea:
"1. Nici un stat membru nu va expulza, returna sau extrăda o persoană în alt stat atunci
când există motive substanţiale pentru a crede că această persoană va fi în pericol
de a fi expusă la tortură.
2. Pentru a determina dacă există astfel de motive, autorităţile competente vor lua în vedere
toate consideraţiile relevante, incluzând, unde se poate aplica, existenţa în statele în cauză
a un model şi a unor antecedente importante de violare a drepturilor omului flagrante sau în
masă.”
Articolul 1 oferă o definiţie a torturii:
"1. Pentru scopul acestei Convenţii, termenul “tortură” înseamnă orice act prin care durere
gravă sau suferinţă, de natură fizică sau mentală este în mod intenţionat provocată unei
persoane pentru scopuri ca, obţinerea de la ea sau de la o persoană terţă informaţii sau
o confesiune, pedepsirea pentru un act pe care ea sau o persoană terţă l-a comis sau
este suspectată că l-ar fi comis, sau intimidarea ei sau a unei persoane terţe sau pentru
orice alt motiv bazat pe discriminare de orice fel, când o astfel de durere sau suferinţă
este provocată de sau la instigarea sau prin acceptul sau cunoştinţa unui oficial public
sau a unei alte persoane care acţionează în capacitate oficială. Nu include durerea sau
suferinţa care se nasc doar din sau în incidenţă cu sancţiuni legale.
2. Acest articol nu aduce prejudicii instrumentelor internaţionale sau legislaţilor naţionale care
conţin sau pot conţine prevederi de aplicaţie mai amplă."

Interzicerea returnării în articolul 3 CAT este absolută şi nu depinde de conduita
solicitantului. (Vezi Tapia Paez împotriva Suediei, Comunicarea No 39/1996. 28 April 1997).
Totuşi, în concordanţă cu definiţia torturii din articolul 1, interzicerea returnării prin Convenţia
împotriva Torturii se aplică doar în cazurile în care tortura este comisă “de sau la instigarea
sau cu consimţământul sau la cunoştinţa unui oficial public sau a unei alte persoane care
acţionează în capacitate oficială”. Jurisprudenţa Comitetului împotriva Torturii astfel face o
distincţie între actori non-statali, ca de exemplu grupuri rebele şi actori care îndeplinesc
funcţii aproape guvernamentale în state care nu îşi îndeplinesc rolul.
Astfel, Comitetul împotriva Torturii a văzut “durerea sau suferinţa indusă de o entitate
non-guvernamentală, fără consimţământul sau cunoştinţa Guvernului” ca fiind în afara
articolului 3, în relaţie cu acţiunile din partea peruvianului Sendero Luminoso. (G.R.B.
împotriva Suediei, Comunicarea N° 083/1997. 15 Mai 1998). In Elmi împotriva Australiei
(Comunicarea N° 120/1998. 15 Mai 1999), Comitetul î mpotriva Torturii a acceptat
aplicabilitatea articolului 3 cu privire la părţi care deţin funcţii aproape guvernamentale în
Mogadishu.

Directiva UE pentru Calificarea Azilului
Consiliul Uniunii Europene, în Directiva pentru Calificare, prevede acordarea protecţiei
subsidiare (sau complementare) în articolul 2 (e):
"’Persoană eligibilă pentru protecţie subsidiară' înseamnă un naţional al unui stat terţ sau un
apatrid care nu se califică drept refugiat, dar datorită motivelor substanţiale care arată că
persoana în cauză, dacă întoarsă în ţara sa de origine, sau în cazul apatrizilor, în ţara sa
anterioară de reşedinţă, ar fi expusă la risc real de a suferi o vătămare gravă aşa cum este
definită în articolul 15, şi pentru care articolul 17 paragrafele 1 şi 2 nu se aplică, şi nu poate sau
din cauza unui astfel de risc nu vrea să primească protecţie din acea ţară;"
Articolul 15 din Directiva de Calificare defineşte "vătămare serioasă”
Vătămarea serioasă constă din:
(a) Pedeapsa cu moartea sau execuţia; sau
(b) Tortura sau tratamentul sau pedeapsa inumane sau degradante ale unui
solicitant în ţara lui sau a ei de origine, sau în cazul unui apatrid, ţara lui sau a ei
de reşedinţă; sau
(c) Ameninţare serioasă şi individuală la viaţa unui civil sau la o persoană în situaţii de
violenţă nediscriminatorie în cadrul unui conflict internaţional sau intern armat.
[Nota 1] Următoarele vor fi trecute în preambul :
"Riscurile la care populaţia unei ţări sau o secţiune a populaţiei este în general expusă nu crează în mod normal o
ameninţare individuală în sine în concordanţă cu articolul 15 (c)."

Directiva prevede încetarea protecţiei subsidiare în cazul schimbării circumstanţelor care
au dus la acordarea protecţiei subsidiare. Schimbarea va fi de “o asemenea natură
semnificativă şi netemporală încât persoana eligibilă pentru protecţie subsidiară nu mai
este expusă unui risc real de vătămare serioasă”. (Art 16 Directiva UE pentru Calificarea
Azilului). Analiza informaţională a situaţiilor post-conflictuale joacă un rol important în
evaluarea faptului dacă o schimbare în circumstanţe ar fi de o natură temporară sau
permanentă şi dacă se aplică clauza de încetare.
Directiva UE pentru Calificare prevede de asemenea excluderi de la protecţia subsidiară
pentru persoane pe baza motivelor similare cu cele menţionate în art. 1. F. din Convenţia
pentru Refugiaţi. (art. 17 din Directiva UE pentru Calificarea Azilului: persoanele care au
comis, instigat sau au participat în crime împotriva păcii, crime de război sau crime împotriva
umanităţii; într-o crimă gravă; vinovate de acte contrare scopului şi principiilor de la art. 1 şi 2

dinCharta ONU). În afară de acestea, o persoană poate fi exclusă de la protecţia
subsidiară dacă “el sau ea constituie un pericol pentru comunitate sau pentru
securitatea ţării în care el sau ea se află”. (Art 17.1. (d) Directiva UE pentru Calificare)
În acest context este important să ne amintim de caracterul absolut al interzicerii returnării din
articolul 3 ECHR şi prevăzut în CAT şi Articolul 7 ICCPR. Aceasta înseamnă că o persoană nu
ar trebui să fie trimisă sub nici o formă în ţara ei de origine sau într-un teritoriu unde ar fi supusă
torturii sau tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante.

Rolul informaţiilor din ţara de origine în
determinarea statutului de refugiat

MODULUL DE BAZĂ - ROLUL INFORMAŢIILOR DIN ŢARA
DE ORIGINE IN DETERMINAREA STATUTULUI DE
REFUGIAT (DSR)
Modulul de bază are ca scop construirea unei baze pentru înţelegerea rolului şi practicii informaţiilor din
ţara de origine în cadrul procedurii de determinare a statutului de refugiat. Acesta prezintă şi explică
standardele pentru cercetarea informaţiilor din ţara de origine care au fost dezvoltate în timpul
proiectului Reţeaua & Pregătirea pentru Informaţiile din Ţara de Origine în consultanţă cu toţi partenerii
de proiect, cât şi cu UNHCR şi ECRE. Aceste standarde formează baza pentru modulele A-D.
OBIECTIVE

La sfârşitul acestei sesiuni participanţii vor putea să:
>
Explice funcţia şi impactul informaţiilor din ţara de origine în procesul de decizie al
determinării statutului de refugiat
>
Explice înţelesul elementelor subiective şi obiective din definiţia refugiatului şi
impactul asupra rolului informaţiilor din ţara de origine
>
Explice scopul şi limitele informaţiilor din ţara de origine
>
Explice responsabilitatea practicii informaţiilor din ţara de origine
>
Dea motive pentru standardele informaţiilor din ţara de origine
>
Numească standardele informaţiilor din ţara de origine şi să explice aplicarea lor
în practică
Grup ţintă:cercetători şi utilizarori COI

Informaţiile din ţara de origine ca dovadă
Din punct de vedere procedural, informaţia din ţara de origine constituie dovada în procesul
de determinare al statutului de refugiat. Rapoartele şi opiniile experţilor despre situaţia dintr-o
anumită ţară de origine sunt utilizate pentru a evalua legitimitatea unei solicitări pentru
protecţie internaţională. Regulile privitoare la standardele dovezii sunt astfel relevante pentru
a stabili câte şi ce fel de informaţii sunt necesare ofiţerilor de decizie pentru a stabili frica bine
întemeiată de persecuţie.

Standardele dovezilor în legea pentru refugiaţi
Definiţia refugiatului conţine câteodată un element subiectiv şi unul obiectiv. Aceasta se referă
la faptul că persoanele care caută protecţie internaţională trebuie să demonstreze că frica lor
subiectivă de persecuţie este bine întemeiată, adică este sprijinită de situaţia obiectivă din ţară
şi de istoria individuală.
Este important să ţinem seama de faptul că recunoaşterea statutului de refugiat al unei
persoane nu este o procedură penală. Factorii necesari pentru a recunoaşte cuiva statutul de
refugiat nu trebuie dovediţi “ dincolo de orice îndoială”. Nici nu este necesar ca un refugiat să
treacă un test de “balanţă a probabilităţilor” întâlnit la procedurile civile. Declaraţia
solicitantului şi dovezile susţinătoare ale riscului de persecuţie la întoarcerea în ţara de
origine ar trebui să satisfacă ceea ce poate fi considerat “rezonabil posibil” sau plauzibil.
Jurisdicţii legislative comune (Canada, Australia, Noua Zeelandă, Marea Britanie şi Statele
Unite) au dezvoltat un număr de formulări pentru a descrie standardele dovezilor necesare
pentru bine întemeiata frică de persecuţie în legea pentru refugiaţi. (exemplu: o “posibilitate
serioasă”, “motive întemeiate” sau un “grad rezonabil de probabilitate”). Aceste formulări
sunt menite să sugereze un risc care nu este vag şi care nu trebuie să aibă o probabilitate
de 50%.

Jurisdicţiile legilor civile au fost mai puţin formale în privinţa standardelor dovezilor
cerute. Se face câteodată referire la “plauzibilitatea” persecuţiei, indicând o combinaţie
de declaraţii coerente şi credibile, sprijinite de ceea ce este cunoscut despre ţara de
origine. Jurisprudenţa germană a dezvoltat formula sa proprie, distingând între
„probabilitate suficientă” a persecuţiei în cazul revenirii în ţară, cu privire la solicitanţii
care au suferit deja din cauza persecuţiei şi „probabilitate semnificativă” a persecuţiei în
cazul revenirii în ţară cu privire la solicitanţii care au fugit înaintea începerii persecuţiei.
Potrivit UNHCR, indicatorii pentru o frică bine întemeiată de persecuţie includ atât
circumstanţele personale ale solicitantului, cât şi elemente legate de situaţia din ţara de
origine:
"18. Evaluarea riscului persecuţiei se referă prin natura sa la viitor şi de aceea este într-o
oarecare măsură speculativă, astfel încât o asemenea evaluare ar trebui făcută în baza
unor consideraţii reale care au în vedere circumstanţele personale ale solicitantului, cât şi
elementele legate de situaţia din ţara de origine.
19. Circumstanţele personale ale solicitantului ar include trecutul acestuia, experienţele,
personalitatea şi alţi factori personali care l-ar putea expune la persecuţie. În special faptul
că solicitantul a mai fost supus persecuţiei sau la alte forme de maltratare şi experienţele
rudelor şi prietenilor cât şi ale persoanelor care se află în aceaşi situaţie ca solicitantul sunt
factori relevanţi care trebuie luaţi în considerare. Elemente relevante privind situaţia în ţara
de origine ar include condiţii generale sociale şi politice, situaţia în ceea ce priveşte
drepturile omului din ţara respectivă; legislaţia ţării; politicile sau practicile agenţilor de
persecutare, în special împotriva persoanelor care sunt într-o situaţie similară cu a
solicitantului, etc. În timp ce persecuţiile sau maltratările din trecut ar cântări greu în
favoarea unei evaluări pozitive din riscul unei persecuţii viitoare, absenţa ei nu este un
factor decisiv. În acelaşi sens, persecuţia din trecut nu este determinantă pentru
posibilitatea unei noi persecuţii, în special acolo unde a existat o importantă schimbare în
ceea ce priveşte condiţiile din ţara de origine." (UNHCR 16 decembrie 1998)
UNHCR aminteşte de asemenea statelor că standardul dovezilor nu trebuie înţeles ca
dovedirea din partea solicitantului a fiecărei părţi din cazul său. Solicitantul trebuie să îşi
prezinte cazul în mod credibil şi odată ce examinatorul este satisfăcut de credibilitatea
generală a solicitantului să-i acorde prezumţia de nevinovăţie cu privire la piesele lipsă din
dovadă. (Manualul UNHCR, para 203 f.)
Acest principiu este prezentat în articolul 7 din Directiva UE pentru Calificare
“Evaluarea faptelor şi a circumstanţelor
3. Evaluarea unui solicitant pentru protecţie internaţională trebuie îndeplinită pe bază
individuală şi include luarea în vedere a:
(a) Tuturor faptelor relevante legate de ţara de origine în momentul luării deciziei
pentru cerere; inclusiv legilor şi dispoziţiilor ţării de origine şi felul în care
sunt aplicate;
(b) Declaraţiilor relevante şi documentaţiei prezentate de solicitant, inclusiv
informaţilori asupra faptului dacă solicitantul a fost sau ar putea fi supus
persecuţiei sau vătămării grave;
(c) Poziţiei individuale şi circumstanţelor personale ale solicitantului, inclusiv factorilor
ca trecut, gen şi vârstă, pentru a se putea face evaluarea dacă, în baza
circumstanţelor personale ale solicitantului, actele la care acesta a fost sau ar putea
fi supus ar fi echivalente cu persecuţie sau vătămare gravă; [….]
5. Acolo unde statele membre aplică principiul la care s-a făcut referire în prima frază a
paragrafului 1, potrivit căruia este de datoria fiecărui solicitant să argumenteze
cererea sa şi unde aspecte ale declaraţiilor solicitantului nu sunt susţinute de documente
sau de alte dovezi, aceste aspecte nu vor avea nevoie de confirmare, când sunt
întrunite următoarele condiţii:

(a) Solicitantul a depus eforturi reale pentru a argumenta cererea sa;
(b) Toate elementele relevante la dispoziţia sa au fost prezentate şi o explicaţie
satisfăcătoare a fost dată cu privire la lipsa altor elemente relevante;
(c) Declaraţia solicitantului este coerentă şi plauzibilă şi nu este în contradicţie cu
informaţii specifice şi generale relevante pentru cazul său;
(d) Solicitantul a depus cererea sa pentru protecţie internaţională în timpul cel
mai scurt posibil, doar dacă el nu poate demonstra motive întemeiate pentru
a nu fi acţionat în acest sens; şi
(e) Credibilitatea generală a solicitantului a fost stabilită."

Obligativitatea dovezii
Manualul UNHCR şi Nota asupra Obligativităţii şi Standardelor Dovezii în cererile refugiaţilor,
16 decembrie 1998 scot în evidenţă principii importante pentru echilibrarea datoriei
solicitantului de azil de a prezenta şi dovedi faptele cererii sale individuale şi datoria ofiţerului
examinator de a produce documentaţia necesară care ajută la stabilirea certitudinii faptelor.
"11. În evaluarea credibilităţii generale ale cererii solicitantului, judecătorul ar trebui să ia în
considerare factori ca rezonabilitatea faptelor, consistenţa generală şi coerenţa poveştii
solicitantului, dovezile aduse de solicitant pentru a sprijini declaraţiile sale, concordanţa cu
faptele generale ştiute şi cunoştinţele generale şi situaţia cunoscută din ţara de origine.
Credibilitatea este stabilită atunci când un solicitant a înaintat o cerere care este coerentă şi
plauzibliă şi nu contravine faptelor general ştiute şi este astfel capabilă să fie crezută."
(UNHCR 16 decembrie 1998)

Natura suplimentară a informaţiilor din ţara de origine
Legea reieşită din cazurile decise pune de regulă mai mult accent pe documentele şi dovezile
care demonstrează o legătură strânsă între apariţia unor violări ale drepturilor omului şi
circumstanţele personale şi trecutul solicitantului. Tribunalele nu vor recunoaşte de regulă o
cerere pentru acordarea statutului de refugiat dacă nu există o suficientă individualizare a
cererii (Manualul UNHCR, para. 42, 45). Rapoartele despre rude, prieteni sau persoane în
situaţii similare cu cele ale solicitantului care dovedesc experienţa solicitantului cu privire la
represiune sau violarea drepturilor omului sunt indicatori importanţi pentru a stabili dacă frica
solicitantului este bine întemeiată. (Manualul UNHCR, paragraf 43). Manualul UNHCR explică
faptul că în situaţiile în care un număr mare de persoane este afectat prin violarea drepturilor
omului, determinarea individuală ar putea fi imposibil de realizat pentru scopurile practice şi
membrii acestui grup ar putea fi recunoscuţi ca refugiaţi “prima facie” (determinarea grupului)
(Manualul UNHCR, para 44).
"42. Privitor la elementul obiectiv, este necesară evaluarea declaraţiilor făcute de solicitant.
Autorităţile competente care acordă statutul de refugiat nu sunt obligate să emită judecăţi
asupra condiţiilor din ţara de origine a solicitantului. Declaraţiile solicitantului nu pot fi totuşi
luate în considerare la modul abstract şi trebuie privite în contextul unei situaţii de fond
relevante. Cunoştinţa asupra condiţiilor din ţara de origine a solicitantului – cu toate că nu un
obiectiv principal- este un element important în evaluarea credibilităţii solicitantului. În
general frica solicitantului ar trebui considerată bine întemeiată dacă acesta poate stabili întro măsură rezonabilă, că şederea prelungită în ţara sa de origine a devenit intolerabilă pentru
el din motivele stabilite prin definiţie, sau va fi intolerabilă după reîntoarcerea sa din aceleaşi
motive." (Manualul UNHCR, para 42)
Această relaţionare a situaţiei generale din ţara de origine a unei persoane şi
circumstanţele personale ale solicitantului este de asemea exprimată în jurisprudenţa
Comitetului împotriva Torturii care oferă prioritate circumstanţelor specifice ale persoanei
când declară că “existenţa unui tipar consecvent de violări ale drepturilor omului flagrante
şi în masă dintr-o ţară nu constituie în sine motive suficiente pentru a determina pericolul
de a fi supus torturii, ci “motive adiţionale trebuie prezentate pentru a arăta că

persoana în cauză ar fi personal supusă unui risc”. (Tapia Paez împotriva Suediei,
Comunicarea No 39/1996 28 aprilie 1997). "Absenţa unui tipar consecvent de violare gravă a
drepturilor omului nu înseamnă că o persoană nu poate fi considerată de a fi în peicolul unei
torturi în cadrul circumstanţelor sale specifice.” (V.R. împotriva Danemarcei Comunicarea
No. 210/2002. 21 noiembrie 2003; vezi de asemenea Z.T. împotriva Australiei. Comunicarea
No. 153/2000. 19 noiembrie 2003.)
UNHCR declară că "ofiţerii de decizie ar trebui să aibă acces la informaţii din ţara de origine
exacte, imparţiale şi actualizate dintr-o varietate de surse.” (UNHCR februarie 2004, p.1) Întradevăr nevoia de informaţiile din ţara de origine decurge direct din definiţia refugiatului conform
Convenţiei de la Geneva. Declaraţia solicitantului este luată în considerare în mod prioritar în
decizia de azil, dar “nu poate fi considerată în mod abstract şi trebuie privită în contextul unei
situaţii de fond relevante”. (Manualul UNHCR, para42) Manualul UNHCR scoate în evidenţă
faptul că “ofiţerii de decizie trebuie să evalueze cererea solicitantului şi credibilitatea sa şi să
poziţioneze povestea sa într-un context potrivit, adică situaţia cunoscută din ţara de origine.”
(UNHCR februarie 2004, p. 3)
Informaţia din ţara de origine poate astfel să sprijine declaraţia solicitantului sau să fie folosită
pentru a stabili dacă frica sa este bine întemeiată sau să provoace suspiciuni cu privire la
credibilitatea solicitantului sau la frica exprimată.

Concluzie
Accentul pe individualizare şi pe circumstanţele personale predominante legea reieşită din
cazurile decise atât internaţionale cât şi naţionale arată că rolul informaţiei din ţările de origine
constă în
1.

2.

3.

Oferirea informaţiilor care sunt necesare pentru a verifica declaraţiile făcute de
solicitant şi stabilirea credibilităţii declaraţiei cu privire la situaţia anterioară părăsirii
ţării de origine (verificarea).
Oferirea informaţiilor pentru stabilirea faptelor necesare evaluării faptului dacă
persoana ar fi supusă persecuţiei sau torturii, tratamentului sau pedepsei crude,
inumane sau degradante în cazul revenirii sale în ţara de origine. (evaluare de
pronostic).
Oferirea informaţiilor pentru consilierii legali şi ofiţerii de decizie ca pregătire pentru
interviurile şi audierile solicitanţilor de azil.

Totuşi, informaţia din ţara de origine poate doar să suplimenteze şi nu să în locuiască o
declaraţie credibilă a faptelor din partea solicitantului. Nu există obligaţia de a folosi
dovezi documentare: acolo unde declaraţia unui solicitant este consistentă şi credibilă,
aceasta poate forma baza unei decizii cu vedere la statutul de refugiat. (Vezi Symes
2000, para. 1.22)

Scop şi surse ale informaţiilor din ţara de origine
În timp ce informaţiile din ţara de origine se bazează pe prevederi pentru refugiaţi şi legea
drepturilor omului, scopul său tematic merge dincolo de situaţia drepturilor omului dintr-o
anumită ţară. Înţelegerea instituţiilor politice, a dezvoltării şi a relaţiilor de putere formează baza
pentru a înţelege raţiunile şi motivele din spatele persecuţiilor. Sursele care oferă o evaluare
serioasă a situaţiei siguranţei şi analiza conflictului sunt indispensabile pentru evaluarea de
pronostic care stă la baza deciziei pentru protecţia internaţională. Legile naţionale şi sistemul
judiciar, inclusiv aplicarea legii, trebuie cuprinse pentru a evalua dacă drepturile
fundamentale ale omului sunt respectate şi dacă autorităţile din ţara de origine sunt în
măsură şi vor să ofere protecţie împotriva violării drepturilor omului.

Totuşi, există o gamă largă de probleme care au devenit relevante în timpul cercetării
informaţiilor din ţara de origine, în principiu legate de credibilitate. Determinarea credibilităţii
unui solicitant presupune din partea consilierilor şi ofiţerilor de decizie nevoia de informaţie
despre practicile culturale şi religioase, despre etnie, limbă, geografie şi topografie, şi despre
istoria unei ţări. În cursul muncii lor cercetătorii informaţiilor din ţara de origine vor câştiga
cunoştinţe despre ţările cu care au de-a face şi totuşi ei se vor confrunta întotdeauna cu
întrebări noi şi intrigante. Sursele informaţiilor din ţara de origine pot fi astfel foarte diverse.
Ele includ analiza politică, rapoartele despre drepturile omului, evaluarea siguranţei,
informaţii din antropologie şi sociologie, broşuri umanitare, rapoarte de presă, hărţi, ghiduri
turistice, mărturii ale experţilor, casete video sau emisiuni de radio, cât şi declaraţia
solicitantului. Informaţia din ţara de origine îşi atinge limitele atunci când informaţia cerută este
ori atât de specializată sau atât de sensibilă încât nu poate fi strânsă cu suficientă siguranţă şi
exactitate, sau doar cu riscul punerii în pericol a solicitantului sau a familiei acestuia sau a
persoanelor de contact din ţara de origine. Cercetătorii profesionişti de informaţii din ţara de
origine nu vor putea – sau doar cu mari dificultăţi – cerceta informaţia despre circumstanţele
foarte personale ale solicitantului; nici nu vor fi capabili să cerceteze informaţia pe care o
pot oferi doar persoane familiarizate cu regiunea de origine. Munca unităţilor informaţiilor din
ţara de origine trebuie să fie suplimentată astfel de declaraţiile unor experţi credibili şi a
instituţiilor cum ar fi UNHCR. Cercetătorii profesionişti ai informaţiilor din ţara de origine nu se
vor pronunţa cu privire la potenţialele riscuri la întoarcerea în ţara de origine a unui
solicitant sau cu privire la un caz particular. Evaluarea riscului poate fi oferită doar de către
instituţiile competente pentru aceste evaluări şi care le fac publice. În acest sens manualul
doreşte să promoveze o mai bună înţelegere a nevoilor de informaţii din ţara de origine
pentru organizaţii şi persoane care întocmesc raporturi despre ţările de origine.

Standardele cercetării informaţiilor din ţara de origine
Standardele prezentate în acest capitol se bazează pe analiza literaturii existente despre
cercetarea informaţiilor din ţara de origine, un studiu organizat de Centrul de Documentare
pentru Refugiaţi din Irlanda şi pe o serie de vizite şi şedinţe a partenerilor proiectului Reţea &
Pregătire pentru Informaţiile din Ţara de Origine, cât şi pe o vizită la Directoratul de Cercetare
al Consiliului pentru Imigrare şi Refugiaţi, Canada şi consultări cu UNHCR şi ECRE.
Criterii procedurale pentru calitatea înaltă a cercetării informaţiei din ţările de origine sunt:
Egalitatea armelor
Utilizarea şi producerea materialului public
Imparţialitate şi neutralitatea cercetării
Protejarea datelor personale ale solicitantului
Criterii importante pentru calitatea înaltă a cercetării informaţiei din ţările de origine sunt:
Relevanţa
Siguranţa & Exactitatea,
Echilibrul & Actualitatea,
Transparenţa & Recuperabilitate
Cerinţele minime pentru infrastructura unei unităţi a informaţiilor din ţara de origine trebuie
îndeplinite pentru a obţine şi menţine standardele de înaltă calitate ale informaţiilor despre
ţara de origine.
Să ne amintim de diviziunea muncii dintre cercetătorii şi utilizatorii informaţiei
Găsirea de informaţii
Convingerea prin informaţii
Găsirea faptelor

Egalitatea armelor şi principiul domeniului public
Informaţia din ţările de origine ar trebui să fie în mod egal la dispoziţia tuturor instanţelor pentru
decizia din cadrul azilului şi pentru consilierii legali ai solicitanţilor de azil. Solicitanţii şi
consilierii trebuie să aibă acces la toate informaţiile pe care se bazează determinarea statutului
de refugiat.
Modul cel mai efectiv şi eficient de a obţine egalitatea armelor este menţinerea unui sistem de
informaţii din ţara de origine în domeniu public.
Evaluarea ţărilor pusă la dispoziţie în domeniul public este deschisă pentru toţi actorii implicaţi
în determinarea statutului de refugiat. Greşeli din procesul de evaluare vor fi mult mai repede
şi mai uşor detectate. Guvernele care restricţionează accesul citează de multe ori probleme
diplomatice, susţinînd că politica lor, în special cînd este dezvoltată de Ministerul Afacerilor
Externe permite o mai sinceră prezentarea a situaţiei de ţară. Dezbaterea recentă despre
rapoartele de ţară declanşată de Oficiul pentru Informaţia din Ţara de Origine şi Unitatea de
Politici din Marea Britanie că accesul public este o premiză importantă pentru a promova
standarde de calitate şi responsabilitate.
Un număr de jurisdicţii (ex. Irlanda, Canada) nu acceptă informaţii din rapoarte care ţin de
domeniul public, cu excepţia cazului când siguranţa solicitantului este în pericol. Acolo unde
publicarea într-un domeniu public este considerată a fi imposibilă din motive politice sau de
siguranţă pentru autor, pentru sursă sau pentru solicitantul de azil, trebuie avut în vedere ca
toate părţile din cadrul procedurii de determinare pentru statutul de refugiat dintr-un anumit
caz au acces şi pot face comentarii pe baza documentului complet, inclusiv siguranţa şi
credibilitatea sursei.

Protejarea sursei
Cercetărorii şi utilizatorii informaţiilor din ţara de origine ar trebui să fie conştienţi de cazul în
care o cerere anume ar putea pune în pericol o persoană de contact din ţara de origine.
Astfel de pericole se referă la siguranţa personală a unei persoane de contact sau a
familiei sale sau la capacităţile unei organizaţii de a-şi desfăşura activităţile în regiune.
Grija pentru siguranţă şi liniile de orientare interne ale persoanelor şi organizaţiilor trebuie
respectate când se ia decizia de a face o anumită informaţie publică.
Atât timp cât este de dorit să se producă informaţie pentru domeniul public, acest principiu
nu poate justifica punerea în pericol a unei persoane sau organizaţii. Fiţi siguri că sursa este
de acord să devină publică prin obţinerea permisiunii la momentul interviului. Dacă o
persoană de contact îşi face griji pentru publicarea informaţiilor care vi se par cruciale pentru
utilizatorii informaţiilor din ţara de origine, încercaţi să ajungeţi la un compromis prin
ascunderea numelui persoanei sau aparteneţei la o organizaţie sau prin restricţionarea
publicării raportului Dvs. Ţineţi minte însă că acest lucru va face imposibilă sau va îngreuna
verificarea informaţiei. Dacă o sursă insistă asupra confidenţialităţii informaţiei, nu aveţi voie
să o folosiţi decât dacă găsiţi o altă sursă publică sau care vrea să devină publică.
Protejarea surselor trebuie luată în considerare şi când rapoartele informaţiilor din ţara de
origine sunt trimise de către organizaţiile pentru pentru drepturile omului din ţara de origine.
Astfel de organizaţii au acces la informaţii valoroase şi privilegiul unei prime cercetări.
Cooperarea cu organizaţiile din UE ar putea dezvolta profilul lor şi întări astfel reputaţia lor şi
oportunităţile de finanţare. În acelaşi timp urmărirea celor care perpetuează violarea drepturilor
omului le-ar putea pune în primejdie.

Imparţialitatea şi neutralitatea cercetării
Informaţia din ţara de origine poate fi sigură şi exactă dacă cercetarea este efectuată într-un
mod imparţial cu privire la cel care o solicită şi neutră cu privire la rezultatul cercetării. Rolul
instituţiei solicitante în procedura de azil nu trebuie să influenţeze complexitatea cercetării
sau selectarea surselor şi/sau a informaţiilor.
În concordanţă cu mandatul de a susţine clientul lor, consilierii legali vor trimite rapoartele
autorităţilor care verifică declaraţia clientului; ei trebuie, totuşi să fie conştienţi de informaţia
care este în detrimentul cazului clientului pentru a pregăti în mod adecvat argumentele
legale şi pentru a discuta aceste informaţii cu clientul lor. Cercetarea informaţiilor din ţara
de origine care prezintă doar informaţia care susţine un caz nu face un serviciu mare unei
reprezentări legale de înaltă calitate.
Ofiţerii de decizie trebuie să adune cât mai multă informaţie de la cât mai multe surse pentru a
desfăşura o procedură pentru determinarea statutului de refugiat cât mai dreaptă, eficientă şi
informată. Ei trebuie să evalueze situaţia ţării cât mai obiectiv posibil fără ca informaţii pozitive
sau negative să fie ignorate sau ascunse.
Toate unităţile informaţiilor din ţara de origine participante la proiectul Reţeaua & Pregătirea
pentru Informaţiile din Ţara de Origine aderă la principiul neutralităţii indiferent dacă ele
fac parte dintr-o organizaţie care oferă servicii legale refugiaţilor şi solicitanţilor sau dacă
ele operează în mod independent.
Cercetarea informaţiilor din ţara de origine nu ar trebui să fie influenţată de aspecte politice.
Cea mai bună cale de a asigura independenţa este crearea unei unităţi pentru informaţiile din
ţara de origine care să fie cel puţin din punct de vedere administrativ independentă de guvern.

Protejarea datelor personale ale solicitantului
Cercetătorii informaţiilor din ţara de origine, cât şi consilierii legali şi ofiţerii de decizie au o
obligaţie legală de a proteja datele personale ale solicitantului. Datele personale nu trebuie
împărţite cu nimeni în afara cazului când există consimţământul explicit şi clar al solicitantului,
sau dacă există un interes major la mijloc, privind ori persoana în cauză ori altă persoană sau
întreaga societate. Circumstanţele în care nu este nevoie de consimţământ sunt o excepţie,
caz în care este nevoie de o declaraţie în concordanţă cu legea şi în proporţie cu scopul
legitim urmărit. (UNHCR Mai 2003, para 24)
Ofiţerii de decizie, cât şi experţii şi persoanele de contact folosite pentru strângerea
informaţiilor trebuie să fie informate asupra riscului la care este expus solicitantul sau rudele
sale dacă o persoană de contact sau instituţia din ţara de origine este supusă unor întrebări
care pot scoate în evidenţă identitatea solicitantului şi trebuie să încerce să evite riscul
acesta. Date personale nu ar trebui niciodată dezvăluite direct presupusului persecutor. Mai
mult, trebuie avut în vedere ca informaţiile care par anonime să nu indice indirect solicitantul,
- chiar şi acolo unde autorităţile de stat nu mai deţin puterea, societăţile din ţările de origine
pot avea acces foarte des la reţele informale de informaţii care ajung foarte departe.
Autorităţile pentru determinarea statutului de refugiat şi unităţile de cercetători ai informaţiilor
din ţara de origine ar trebui să dezvolte linii orientative clare pentru înaintarea cererilor de
informaţii care implică dezvăluirea datelor personale ale solicitantului conform legii de
protejare a datelor cât şi încercând să evite riscul pentru solicitant şi familia sa.
Vezi lista pentru referinţe bibliografice.

Informaţiile din ţara de origine ar trebui să fie relevante
Problema relevanţei este deseori pusă în legătură cu substanţa informaţiei produsă de
cercetătorii informaţiilor din ţara de origine. Se stabileşte astel dacă informaţia din ţara de
origine oferită poate fi folosită în procedura de determinare a statutului de refugiat.
Cercetătorii informaţiilor din ţara de origine se bazează pe consilierii legali şi pe ofiţerii de
decizie – utilizatori ai informaţiilor din ţara de origine – pentru a le trimite cereri de cercetare
care duc la informaţiile relevante pentru fiecare caz. Cercetătorii trebuie să poată evalua
dacă informaţiile găsite răspund într-adevăr la întrebări – direct sau indirect.
Diviziunea muncii între cercetătorii şi utilizatorii informaţiilor din ţara de origine implică faptul
că utilizatorii nu trebuie, în accesul lor la şi evaluarea informaţiilor din ţara de origine, să
devină pe deplin dependenţi de cercetătorii informaţiilor din ţara de origine. Ei trebuie să
primească accesul la textul complet al surselor utilizate şi ar trebui să pună bazele atât
cântăririi dovezilor, cât şi stabilirii faptelor pe întreaga documentaţie care le este pusă la
dispoziţie. Acestea fiind spuse, nu există îndoială că cercetătorii informaţiilor din ţara de
origine reprezintă un filtru de informaţii crucial. Dat fiind faptul că există informaţie abundentă
pe şi în afara Internet-ului, munca lor de a selecta, cita şi parafraza este un mecanism
important pentru a asigura utilizarea unei game largi de surse în determinarea statutului de
refugiat. Managementul informaţiei şi al cunoştinţei este funcţia cheie a unităţilor informaţiilor
din ţara de origine. Aceasta se aplică mai ales în ţările unde engleza nu este folosită în mod
frecvent sau documentele din limba engleză (aproximativ 80-90% din informaţia disponibilă)
trebuie traduse în limba oficială.
Orice cercetare trebuie să înceapă cu înţelegerea a ceea ce cauţi. Acolo unde
cercetătorii sunt în poziţia nu numai de a selecta rapoarte dar şi de a sublinia citate şi
paragrafe sau de a face rezumatul informaţiei, ei trebuie să ştie ce fel de informaţie va fi
relevantă. Această relevanţă poate fi determinată de substanţa întrebării – un eveniment
sau un persecutor descris în declaraţie.
Relevanţa informaţiei poate fi de asemenea stabilită prin anumite concepte legale ale legii
refugiaţilor prin care informaţia va fi filtrată pentru a se lua o decizie asupra statutului de
refugiat sau pentru a se solicita protecţie complementară. O evaluare a existenţei persecuţiei,
de exemplu, va avea nevoie de informaţii despre faptul că o persoană sau un grup de
persoane sunt sau nu ţinta unei persecuţii pe baza unuia din motivele menţionate în definiţia
refugiatului. Acest tip de relevanţă poate fi numit relevanţă legală.
Cercetătorii care au îndatorirea de a scrie rapoartele de ţară sau de a administra baza de
date cu informaţiile din ţara de origine trebuie să recunoască şi să selecteze infomaţii
relevante înaintea înaintării întrebărilor. Ei trebuie să cunoască natura cererilor pentru statutul
de refugiat sau protecţie complementară predominantă în sistemul lor naţional de azil, pentru
a strânge informaţii care îi ajută să se pregătească pentru interviuri şi alte cercetări cu
privire la declaraţiile individuale. De asemenea, ei trebuie să cunoască care surse şi ce fel
de informaţii sunt considerate relevante pentru evaluarea fricii bine-întemeiate de
persecuţie în contextul legii internaţionale pentru refugiaţi şi al jurisprudenţei naţionale de
azil.
Răspunzând cererilor individuale, cercetătorii informaţiilor din ţara de origine se vor simţi de
multe ori inconfortabil rătăcind dincolo de cererile în sine, datorită constrângerii timpului şi a
diviziunii muncii dintre cercetători şi utilizatori. Este astfel la fel de important ca utilizatorii să
ştie cum să formuleze întrebări relevante din punct de vedere legal.

Utilizarea şi limitele informaţiilor din ţara de origine în stabilirea
credibilităţii
Informaţia din ţara de origine este de multe ori solicitată pentru a ajuta ofiţerii şi consilierii legali
la evaluarea credibilităţii unui solicitant acolo unde există suspiciuni asupra acesteia.
Intervievatorii şi consilierii legali vor căuta dovezi sigure şi obiective dincolo de problemele
legate de drepturile omului pe care se bazează cererea pentru protecţie. Solicitanţii trebuie să
ofere informaţii despre condiţiile generale din ţara şi regiunea lor de origine, cum ar fi
geografie, topografie, cultură materială şi istorie, cât şi să ofere informaţii de bază despre
grupul politic, religios sau etnic din care pretind că fac parte.
De multe ori confirmarea detaliilor conţinute de declaraţia solicitantului poate fi oferită doar
de o persoană de contact sigură care are cunoştinţe de primă mână din regiunea în
discuţie. Cercetarea credibilităţii de acest tip este foarte intensă din punct de vedere al
timpului şi resurselor, de multe ori fără a obţine rezultatele necesare, ori în ceea ce priveşte
substanţa răspunsului sau în ceea ce priveşte calitatea şi siguranţa răspunsului. Astfel, este
recomandat ca utilizatorii informaţiilor din ţara de origine să se asigure că informaţia cerută
este crucială pentru decizia din fiecare caz individual şi că sunt pregătiţi să ia o decizie
chiar dacă cercetarea nu are nici un rezultat. În acest sens, UNHCR şi Directiva UE pentru
Calificare încurajează ofiţerii de decizie să acorde prezumţia de nevinovăţie, dacă ofiţerul
este satisfăcut de credibilitatea generală a unui solicitant. Informaţia din ţara de origine nu
poate înlocui decizia unui ofiţer de decizie cu privire la credibilitatea unui solicitant, păstrînduse în vedere faptul că un solicitant de azil nu trebuie să dovedească toate elementele din cazul
său. Informaţia din ţara de origine poate ajuta la aceasta, prin confirmarea declaraţiilor făcute
de solicitant; dar nu poate substitui impresia generală pe care o face un solicitant ofiţerului de
decizie.
Modulul A va oferi informaţii de bază şi metodologiile pentru identificarea întrebărilor şi
informaţiilor relevante din punct de vedere legal în cercetarea informaţiilor din ţara de
origine. Modulele B şi C se vor ocupa de întrebarea, cum să găsiţi în mod eficient informaţie
echilibrată şi sigură care să răspundă la întrebările din cercetarea informaţiilor din ţara de
origine.

Informaţiile din ţara de origine ar trebui să se bazeze pe surse
echilibrate şi sigure
Cunoaşterea surselor este o aptitudine cheie a fiecărui cercetător. Este deosebit de
importantă în contextul cercetării informaţei unde informaţia sigură şi echilibrată trebuie
cercetată şi oferită în limite de timp foarte strânse. Identificarea celor mai bune surse este
de multe ori cea mai rapidă cale de a găsi informaţia necesară. Cercetătorii şi utilizatorii
sunt conştienţi de caracterul îndoielnic al surselor. Nici o sursă nu oferă informaţii complete
şi pe deplin obiective încât scopul şi focusarea raportării vor fi influenţate de misiunea lor.
De aceea cercetătorii şi utilizatorii ar trebui să nu se bazeze pe o singură sursă, ci să
consulte mai multe surse diferite şi diferite tipuri de surse (ex. Naţiunile Unite; guvern,
ONG-uri pentru drepturile omului, media) pentru a ajunge la cea mai completă şi echilibrată
imagine a situaţiei din ţara respectivă. Ar trebui de asemenea să fie conştienţi de contextul
politic şi ideologic în care operează această sursă, metodologia de raportare şi intenţia din
spatele publicaţiilor şi să evalueze informaţia în conformitate cu acestea. O selectarea a
surselor principale, criterii pentru evaluarea surselor şi exerciţii pentru identificarea şi evaluarea
surselor sunt prezentate în Modulul B: Cunoaşterea şi evaluarea surselor.

Informaţiile ar trebui să fie exacte şi actualizate
Exactitatea informaţiilor este legată de siguranţa sursei şi echilibrul informaţiei dată de
diferite surse. Putem să nu spunem că informaţia oferită trebuie să fie exactă. Totuşi,
cercetătorii trebuie să fie conştienţi de responsabilitatea lor de a oferi informaţii care ar
putea să schimbe cursul unui caz. Dacă informaţia oferită este greşită, nu numai reputaţia
cercetătorului este în pericol dar aceasta ar putea duce la respingerea unei cereri altfel
perfect justificată pentru protecţie. Această responsabilitate a cercetătorului este împărţită
cu ofiţerul de decizie care trebuie să fie convins de exactitatea informaţiei pe care se
bazează decizia sa.
Exactitatea este de asemenea legată de actualitatea informaţiei. Aceasta nu înseamnă că
rapoartele mai vechi de o anumită dată nu ar mai trebui folosite. Actualitatea unei informaţii
depinde de situaţia dintr-o anumită ţară. În unele cazuri, un raport sau o evaluare de trei ani
pot fi încă exacte. În alte cazuri un articol din ziarul de ieri poate fi depăşit de evenimente mult
mai recente.
Există mai multe căi de a determina exactitatea unei informaţii. O cale – destul de intensă
din punct de vedere al resurselor – este de a verifica informaţia găsită în rapoarte. În timp
ce această metodă ar putea duce la informaţii valoroase, ea este fezabilă doar în cazuri
excepţionale şi chiar dacă este posibilă găsirea de noi informaţii ea nu garantează
exactitate absolută şi trebuie cântărită împotriva luării în considerare a protejării datelor.
Cea mai obişnuită metodă de a asigura exactitatea informaţiei este confirmarea. Cercetătorii ar
trebui să identifice un număr de surse sigure de diferite tipuri care raportează asupra unei
anumite probleme şi să compare informaţiile. Cea mai puţin sigură sursă este cea unde este
nevoie de cea mai multă muncă pentru confirmare.
În mod ideal fiecare informaţie ar trebui confirmată de cel puţin trei tipuri diferite de surse.
(Raport al Naţiunilor Unite, organizaţii internaţionale sau locale pentru drepturile omului,
media locală sau internaţională, opinia experţilor), care nu se citează reciproc. Acolo unde
acest lucru nu este posibil – şi de cele mai multe ori nu va fi – cercetătorul ar trebui totuşi să
ofere informaţiile găsite şi în plus lista surselor care au fost consultate fără success.
Informaţia despre care se ştie că este greşită nu ar trebui trecută în răspuns. Totuşi,
cunoştinţa faptului că există informaţie inexactă poate avea impact asupra evaluării
siguranţei unei surse şi ar putea fi indicată nevoia de continuare a cercetării. Erorile de
editare (ex. o dată greşită într-un document de altfel cercetat cu atenţie) ar trebui scoase
în evidenţă prin referirea la alte surse care oferă informaţia corectă.
Vezi Modulul C: Cercetarea şi Modulul D: Prezentarea rezultatelor pentru detalii şi exerciţii

Informaţia ar trebui să fie transparentă şi recuperabilă
Cercetătorii ar trebui să prezinte utilizatorilor informaţii şi rapoarte care permit utilizatorilor
să verifice şi să evalueze în mod independent informaţia primită. Aceasta include o
metodă transparentă de referinţe asupra informaţiilor, cum ar fi, sursa, data informaţiei,
adresa de Internet. Cercetătorii nu “adună şi amestecă” informaţia găsită la diferite surse,
ci separă declaraţiile de fapte şi opinii ale diferitelor surse. Utilizatorii (şi viitorii cercetători)
ar trebui să poată înţelege cum a găsit cercetătorul informaţia, ce surse au fost consultate,
care surse au avut rezultate şi care nu.

Informaţia ar trebui să fie pusă la dispoziţie în format scris pentru a se evita neînţelegerile şi
pentru a promova responsablitatea. Surselor orale ar trebui să li se ofere un rezumat în
scris a celor declarate care le dă posibilitatea să îşi corecteze greşelile şi să ofere informaţii
suplimentare sau clarificări. Stilul şi formatul răspunsului şi rapoartelor informaţiilor din ţara
de origine ar trebui să fie neutre şi să se abţină de la comentarii sau de la prejudicierea
concluziilor legale.
În timp ce rezumatele rezultatelor cercetării, de multe ori în limba naţională a sistemului de azil,
corespund principiului de acces facil la informaţiile din ţara de origine, trebuie avut în vedere ca
semnificaţia sursei originale să nu fie distorsionată prin procesul de parafrazare sau traducere.
Sursa originală folosită pentru a face un raport sau un rezumat trebuie să fie întotdeauna
ataşată pentru a se putea verifica exactitatea rezumatului sau pentru a căuta mai multe
informaţii în detaliu.
Informaţia din ţara de origine este dovada în cazuri legate de azil care pot lua mult timp
până la stabilirea unei concluzii finale. Unităţile informaţiilor din ţara de origine ar trebui să
ţină copii tipărite sau electronice ale răspunsurilor cererilor de informaţii individuale, inclusiv
materialul de referinţă utilizat. Unităţile ar trebui să găsească rapid informaţiile oferite întrun anumit caz chiar dacă au trecut ani după ce cercetarea a luat sfârşit.
Vezi Modulul D – Prezentarea rezultatelor, pentru detalii şi exerciţii

Recomandări pentru infrastructura unităţilor
Cercetarea de calitate a ţării de origine depinde de anumite cerinţe minime pentru
infrastructura şi personalul din unităţile informaţiilor din ţara de origine. Multe unităţi, în special
în noile state membre ale UE şi în domeniul non-guvernamental dispun de un buget restrâns
şi nu pot implementa unele din cerinţele menţionate în această secţiune, care luate împreună
reprezintă mai degrabă o situaţie ideală decât realitatea practicii. Aceste unităţi ar putea fi
încurajate de faptul că cea mai importantă valoare a unităţilor sunt cercetătorii ei. Personalul
calificat şi dedicat, împreună cu accesul la Internet pot produce informaţii din ţara de origine de
calitate.
Personalul ar trebui să deţină experienţă în cercetare şi abilităţi bune de folosire a
computerului şi de cercetare pe Internet. Limba engleză este absolute esenţială, deoarece 8090% din informaţia ţărilor de origine este publicată în limba engleză. Alte limbi ca germana sau
franceza lărgesc deschiderea spre surse la care are acces un cercetător. Franceza şi spaniola
sunt utile în analizarea situaţiei din ţările vorbitoare de franceză din Africa şi respectiv de
spaniolă din America latină. Acolo unde este necesară, cunoştinţa de limbi vorbite în marile ţări
de origine oferă accesul la o gamă largă de surse locale şi regionale.
Cercetătorii trebuie să fie echipaţi cu computere, acces (unde este posibil: rapid) la Internet,
cât şi drivere CD-ROM. Cele mai actuale informaţii din ţara de origine sunt disponibile pe
Internet şi unele din produsele de managementul informaţiei sunt publicate pe CD-ROM.
Acrobat Reader, un Image Viewer (ex. tif), un instrument de comprimare (ex. zip) ar trebui să
fie instalate pentru a permite accesul la o gamă largă de documente de diferite formate. DVDurile ar putea deveni mai importante în viitorul apropiat. Acolo unde este nevoie de
diseminarea electronică a unui material offline, un scanner ar putea fi necesar.
Bugetul pentru bibliotecă ar trebui să cuprindă achiziţionarea unui material de referinţă de
bază (enciclopedii, hărţi) şi taxe de înscriere la baze de date electronice. Unităţile mici cu un
buget limitat ar putea stabili un acord de colaborare cu unităţi mai mari pentru a-şi extinde
accesul la surse bazate pe taxe. Cercetătorii ar putea participa la cursuri de bază de lege
pentru refugiaţi şi de cercetare a informaţiei cât de repede posibil. Bugetul unei unităţi ar
trebui să permită participarea regulată a personalului la seminarii sau workshop-uri

despre ţările de origine. Unităţi mai mari pot decide o specializare regională a
personalului lor. O astfel de specializare măreşte eficienţa cercetării; totuşi trebuie avută
în vedere evitarea impresiei că cercetătorii ar fi experţi de ţară. Ele ar putea prevede un
buget pentru a participa la misiuni de găsire a informaţiilor în ţări de origine majore.
Unităţile mici ar putea întâmpina dificultăţi în menţinerea unu flux de muncă eficient dacă
cercetătorii se specializează doar pe anumite ţări.
Unitatea ar trebui să fie (şi văzută ca) independentă de interese politice şi avocatură legală.
Acolo unde nu este fezabilă stabilirea unei unităţi independente, unităţile ar trebui să fie
independente din punct de vedere administrativ (să aibă controlul bugetelor şi al
recrutărilor) pentru a putea organiza cercetare şi produce informaţii fără a fi supuse
presiunilor din partea organizaţiilor avocaţilor pentru refugiaţi sau a guvernului. În timp ce
independenţa structurală este importantă, canalele de comunicare dintre consilierii legali şi
ofiţerii de decizie ar trebui să fie deschise, pentru a produce informaţii utile pentru clienţii unei
unităţi. Întâlnirile regulate pentru primirea feedback-ului ajută la îmbunătăţirea calităţii cererilor
şi răspunsurilor de informaţie şi promovează cooperarea şi acceptarea muncii unei unităţi.

Jurisprudenţa privind standardele minime ale informaţiilor din
ţara de origine
Jurisprudenţa naţională în UE a dezvoltat utilizări distincte ale informaţiilor din ţările de
origine. Câteva ţări produc evaluarea lor proprie, care este considerată o primă sursă pentru
ofiţeri, cel puţin în prima instanţă. În timp ce această abordare contribuie la armonizarea unei
jurisprudenţe naţionale de azil, ea poate de asemenea duce la o anumită inflexibilitate cu
privire la evaluarea situaţiei unei anumite ţări. Criteriile de calitate pentru evaluările finale
(indiferent dacă sunt linii orientative de politici interne sau rapoarte de ţară publice) trebuie să
fie astfel foarte înalte pentru a asigura o înţelegere exhaustivă, echilibrată şi exactă a situaţiei
de ţară.
Jurisprudenţa naţională de azil dintr-un număr de ţări ale UE a discutat intens nevoia de a
se baza pe un număr de diferite surse pentru a ajunge la o stabilire a faptelor echilibrată.
Pentru referinţe cu privire la standardele dovezilor şi de evaluare a informaţiilor din ţara de
origine în jurisprudenţa naţională vă rugăm să vă adresaţi trainer-ului. Vezi lista de referinţe
pentru aprofundare.

Informaţiile din ţara de origine în jurisprudenţa ECtHR
Până în noiembrie 1998, stabilirea şi verificarea faptelor a fost sarcina Comisiei Europene
pentru Drepturile Omului, care a servit drept primul stadiu în procedură înainte de ECtHR.
În Cruz împotriva Varas, Curtea a făcut referire la această diviziune a muncii şi a declarat
că
"doar în circumstanţe excepţionale [….] Curtea va folosi puterile sale în acest domeniu. Curtea nu
este, totuşi, legată de stabilirile Comisiei şi rămâne liberă de a face propriile aprecieri pe baza
materialelor la dispoziţie.
75. În determinarea faptului dacă s-au arătat motive substanţiale pentru a crede în existenţa
unui real risc de tratament contrar articolului 3, Curtea va evalua problema pe baza materialelor
ce-i sunt puse la dispoziţie sau, în caz de nevoie, materialelor obţinute proprio motu.” (Cruz
Varas şi Alţii împotriva Suediei ECtHR 20 martie 1991 Appl. No. 15576/89)
În unele din hotărârile sale, ECtHR se referă la rapoarte sau dovezi despre drepturile omului
puse la dispoziţie de guvern sau de autorul plângerii fără a discuta sursa sau conţinutul în
detaliu. În multe cazuri, Curtea foloseşte rapoarte ale Amnesty International şi ale
Departamentului de Stat al SUA pentru o imagine de ansamblu a situaţiei şi în special cu
privire la apariţia torturii şi pentru o evaluare a situaţiei persoanelor din situaţii similare cu
cea
a solicitantului.
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anumit caz, de multe ori declaraţii sub jurămînt din partea experţilor medicali, experţilor de
ţară sau persoanelor cu cunoştinţe personale asupra circumstanţelor solicitantului (ca de
exemplu organizaţii de monitorizare a drepturilor omului). Curtea pune accent pe nevoia de
informaţie specifică legată de circumstanţele personale şi care completează afirmaţiile
nesigure ale solicitantului.
Mamatkulov şi Abdurasulovic împotriva Turciei
"Tribunalul a luat la cunoştinţă faptul că reprezentanţii solicitanţiilor au folosit ca sprijin pentru
afirmaţiile (nedovedite) ale rapoartele instituţiilor internaţionale de investigaţii în domeniul
drepturilor omului care condamnaseră practica administrativă a torturii şi a altor forme de
maltratare a reprezentanţilor opoziţiei. Totuşi, Tribunalul a considerat că în ciuda întrebărilor
pe care le ridică aceste rapoarte, ele descriu doar situaţia generală din Uzbekistan. Ele nu
au confirmat afirmaţiile specifice făcute de solicitant, care au fost confirmate de alte dovezi.
Nu a fost posibil să se găsească dovezi reale pentru caz, deoarece solicitanţilor li s-a negat
şansa de a solicita anumite cercetări pentru a obţine dovezi care să le susţină afirmaţiile.”
(Mamatkulov şi Abdurasulovic împotriva Turciei Hotărîrea ECtHR 6 feb 2003 Appl. nos.
46827/99 şi 46951/99)
H.L.R. împotriva Franţei este unul din puţinele cazuri în care ECtHR pune în discuţie evaluarea
dovezilor din rapoartele informaţiilor din ţara de origine în detaliu. În acest caz, solicitantul a
fost un traficant de droguri Columbian care s-a temut de represalii din partea altor traficanţi de
droguri la întoarcerea în ţară. Tribunalul a hotărât că:
"datorită caracterului absolut al dreptului garantat, Tribunalul nu exclude posibilitatea ca
Articolul 3 din Convenţie să poată fi aplicat şi acolo unde pericolul vine din partea
persoanelor sau a grupurilor de persoane care nu sunt oficialităţi publice. Totuşi, trebuie
arătat că riscul este real şi că autorităţile din Statul care primeşte nu pot exclude riscul prin
oferirea unei protecţii adecvate. Ca şi Comisia, Tribunalul poate doar să ia în vedere
situaţia generală de violenţă existentă în ţara de destinaţie. Acesta consideră, totuşi, că
aceste ciricumstanţe nu vor determina, în cazul deportării, o violare a articolului 3.”
Marea parte a Tribunalului s-a bazat pe declaraţia în scris a Rights International, cît şi a
Raportului Annual Amnesty International care a oferit “detalii asupra situaţiei tensionate”
fără a oferi informaţii specifice despre riscul la care este expusă o persoană într-o situaţie
similară cu cea a solicitantului (represiuni din partea unui cartel de droguri împotriva
informatorilor). (H.L.R. împotriva Franţei Hotărârea ECtHR 29 Aprilie 1997, Appl. No.
24573/94)
In Venkadajalasarmam împotriva Olandei (Hotărîrea ECtHR 17 Februarie 2004 Appl. No.
58510/00), ECtHR a pus în balanţă rapoartele de ţară ale Ministerului Afacerilor Externe
olandez (vezi anexa: Descrierea surselor) cu situaţia din Sri Lanka, şi în special cu
riscul pentru Tamils cu cicatrici de a fi torturaţi din cauza bănuielii că ar fi suporteri ai
LTTE, cu rapoarte ale Amnesty International şi ale Departamentului de Stat al SUA, ale UK
Home Office Guidance Note, ale Fundaţiei Medicale pentru Victimele Torturii, ale UNHCR şi
un extras din Raportul de ţară Sri Lanka din octombrie 2003 al UK Home Office care
sintetizează informaţii adunate de la ONG-uri şi oficiali din Sri Lanka din timpul celor două
vizite în Sri Lanka. Mai mult, se menţionau recentele dezvoltări cu privire la procesul de
pace din Sri Lanka.
In evaluarea faptelor, Tribunalul nu a cîntărit opiniile diferite cu privire la semnificaţia
cicatricilor menţionate în rapoarte, dar a făcut referire la rapoartele de ţară olandeze,
cît şi la UK Home Office în opinia sa că astfel de cicatrici joacă acum un rol mai puţin
important decît în trecut. Datorită situaţiei îmbunătăţite din Sri Lanka – cu libertăţi mai
mari pentru Tamils raportate de toate sursele consultate, chiar dacă procesul de pace
nu a ajuns încă la rezultate pozitive – Tribunalul a hotărât că nu există motive
substanţiale pentru un risc real de tortură.

Informaţiile din ţara de origine in jurisprudenţa Comitetului împotriva
Torurii
Articolul 3 cere “motive substanţiale” pentru a crede că un individ va fi torturat la întoarcere.
Care este standardul aplicat de Comitet pentru a stabili “motivele substanţiale”? În A.L.N.
împotriva Elveţiei a hotărât:
"conform articolului 3 al Convenţiei, persoana în discuţie trebuie să fie expusă unui risc
previzibil, real şi personal de a fi torturat în ţara în care este returnat” (A.L.N. împotriva
Elveţiei, N°090/1997, 19 Mai 1998)
"[R]iscul de tortură trebuie evaluat pe motive care merg dincolo de teorie pură şi suspiciune. Cu
toate că riscul nu trebuie să treacă testul de a fi foarte probabil”, plângerea trebuie să furnizeze
“dovezi suficient de sigure” pentru a “impinge povara dovezii asupra Statului”. (M.A.K.
împotriva Germaniei, N°214/2002, 17 Mai 2004)
In Comentariul General N° 1, Comitetul împotriva To rturii a explicat poziţia sa cu privire la
punerea în practică a articolului 3 CAT, atunci cînd plângeri individuale sunt depuse la
Comitet. Acesta a subliniat faptul că se consideră a fi pertinentă (dar nu completă)
următoarea informaţie atunci cînd se evaluează dacă există un risc substanţial ca o
persoană să fie expusă torturii la întoarcere:
"(a) Este Statul în cauză unul în care există dovada unui tipar consistent de violare
gravă, flagrantă sau în masă a drepturilor omului (vezi art. 3, para 2)?
(b) Autorul a fost torturat sau maltratat de sau la instigarea unei sau cu
consimţământul unei oficialităţi publice sau a unei alte persoane cu capacitate
oficială în trecut? Este vorba despre trecutul apropiat?
(c) Există dovezi medicale sau alte dovezi independente care susţin plângerea
autorului că ar fi fost torturat sau maltratat în trecut? A avut tortura efecte după
încetarea ei?
(d) Situaţia menţionată mai sus s-a schimbat? Situaţia internă cu privire la
drepturile omului s-a modificat?
(e) Autorul s-a angajat în activităţi politice sau de altă natură în sau în afara
statului în cauză care l-ar face în mod particular vulnerabil la riscul de a fi
expus la pericolul unei torturi, dacă ar fi expulzat, returned sau extrădat în
statul în cauză?
(f) Există dovadă pentru credibilitatea autorului?
(g) Există inconsistenţe de fapt în plângerea autorului? Dacă da, sunt
relevante?” (CAT, 21 noiembrie 1997, para 7)

Aplicarea standardelor informaţiilor din ţara de origine în
practica cercetării
Ciclul de cercetare şi desfăşurarea procesului
Desfăşurarea procesului unui cercetător cuprinde anumiţi paşi într-un ciclu de cercetare de
rutină:
1.

Ciclul începe cu o cerere de cercetare. Primirea cererii necesită o anumită
muncă administrativă care va fi discutată în modulul D. Este importantă stabilirea
unui cadru temporal rezonabil în cadrul căruia se aşteaptă răspunsul.

2.

Cercetătorii au de a face de regulă cu întrebări preformulate. Pentru a-şi desfăşura
cercetarea ei trebuie să înţeleagă relevanţa legală şi contextul întrebării. Câteodată
ei trebuie să formuleze alte întrebări pentru a-şi structura cercetarea sau pentru a
recapitula întrebările din cursul cercetării.
Utilizatorii trebuie să formuleze întrebări care îi vor conduce la informaţiile relevante
pentru evaluarea cererii solicitantului. (Modulul A)

3.

Cercetătorii trebuie să identifice, selecteze şi evalueze sursele pentru a produce
informaţie echilibrată şi sigură.
Utilizatorii trebuie să cântărească dovada, bazându-se printre altele pe criteriile
evaluării surselor. (Modulul B)

4.

Următorul pas este cercetarea propriu-zisă. Alegerea unei strategii adecvate de
cercetare şi dezvoltarea unor capacităţi de cercetare (Internet) sunt cerinţe
esenţiale pentru o cercetare de success.
Rezultatele cercetării trebuie verificate şi evaluate de cercetători, cât şi de utilizatorii
informaţiilor din ţara de origine. (Modulul C)

5.

După terminarea cercetării rezultatele vor fi prezentate de cercetătorul informaţiilor din
ţara de origine într-un mod transparent, bine-structurat şi obiectiv. Prezentarea
transparentă permite utilizatorilor să verifice şi să evalueze independent informaţia
oferită. (Modulul D)

6.

Ultimul pas este documentarea rezultatelor şi administrarea documentelor
produse. Sistemul de documentare ar trebui să satisfacă principalele principii
ale controlului calităţii. (Modulul D)
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Grafica oferă o imagine de ansamblu a ciclului de cercetare. Chenarul din jurul cercetătorului
informaţiilor din ţara de origine are o semnificaţie organizaţională: simbolizează fluxul de
comunicare între parteneri interni şi externi, adică clienţi, cercetători şi utilizatori. Domeniul
utilizării informaţiilor din ţara de origine simbolizează continuarea procesării informaţiei oferită
de cercetători.
Evaluarea cercetării continuă în cadrul ciclului cercetării. Astfel, evaluarea apare ca o parte din
cercetarea informaţiilor din ţara de origine, informând fiecare pas din desfăşurarea procesului.
Programul de pregătire va ilustra şi va pune în practică ciclul de cercetare, utilizând studiile de
caz dezvoltate pentru şi adaptabile la diferite nevoi şi nivele de aptitudini.

Identificarea Informaţiilor din
Ţara de Origine relevante din
punct de vedere legal

MODULUL A
IDENTIFICAREA INFORMAŢIILOR DIN ŢARA DE ORIGINE
RELEVANTE DIN PUNCT DE VEDERE LEGAL
Modulul de faţă se adresează cercetătorilor şi utilizatorilor informaţiilor din ţara de origine. Înţelegerea
comportamentului care este considerat a fi persecuţie este un element important al pregătirii
cercetătorilor informaţiilor din ţara de origine. Capitolul de faţă va prezenta definiţiile de bază ale
“persecuţiei” şi le va face legătura cu drepturile internaţionale ale omului, considerate fundamentale
pentru demnitatea umană. Construirea pe noţiunea de complementaritate între drepturile omului şi
protecţia refugiaţilor oferă o imagine de ansamblu a celor mai importante instrumente ale drepturilor
omului şi instituţiilor care monitorizează violarea drepturilor omului. De asemenea introduce arborele de
cercetare pentru a formula sistematic întrebările din cadrul unei cercetări care vor duce la informaţii din
ţara de origine relevante din punct de vedere legal.

Semnificaţia Persecuţiei în contextul
Drepturilor Internaţionale ale Omului
OBIECTIVE
La sfârşitul sesiunii participanţii vor putea să:
> Relaţioneze probleme de bază ale determinării statutului de refugiat cu legea refugiaţilor
şi legea drepturilor internaţionale ale omului
> Explice semnificaţia persecuţiei în cadrul legii refugiaţilor
> Explice cum se completează reciproc drepturile internaţionale ale omului şi protecţia
refugiaţilor
> Numească tratate cheie ale drepturilor internaţionale ale omului
Grup ţintă: Cercetători şi utilizatori

Cercetătorii vor trebui de multe ori să atragă atenţia asupra anumitelor informaţii, ori că este
parte din metodologia unităţii informaţiilor din ţara de origine să sintetizeze informaţia, ori
clienţii lor se bazează pe cercetătorii informaţiilor din ţara de origine pentru a primi acces rapid
la cele mai importante informaţii prin selectarea citatelor sau prin scoaterea în evidenţă a
anumitelor părţi din text. În Modulul de Bază s-a făcut o distincţie între relevanţa de substanţă –
răspunsul la o anumită întrebare – şi relevanţa din punct de vedere legal, care derivă din
concepte care au evoluat în cadrul legii pentru refugiaţi. Dacă trebuie să găsiţi informaţii despre
un anumit militarist despre care se crede că persecută o familie pentru a intra în posesia
pământului lor, orice raport din care reiese obiceiul militaristului de a pretinde pământ şi care
astfel confirmă declaraţia solicitantului, va fi luat în considerare. Dacă sunteţi conştienţi de
faptul că în contextul unei persecuţii din partea unui agent non-statal, autorităţile pentru
determinarea statutului de refugiat pot lua în considerare faptul că familia solicitantului a
primit sau nu protecţie de la autorităţile naţionale, veţi putea decide să puneţi în evidenţă un
paragraf în care se menţionează că militaristul se află în relaţii bune cu poliţia locală, sau că
comandantul poliţiei este unchiul militaristului. Aţi putea de asemenea să verificaţi dacă
există rapoarte despre alte familii care au încercat cu sau fără success să obţină protecţie
împotriva aceluiaşi militarist sau aţi putea include un raport care dovedeşte lipsa autorităţilor
guvernamentale în regiunea în care conduce militaristul. Persecuţia este un concept legal
cheie care se găseşte şi în definiţia refugiatului. Este un concept deschis care evoluează în
legătură cu o înţelegere a protecţiei drepturilor internaţionale ale omului.

În comentariul său despre Articolul 1 al Convenţiei de la Geneva (UNHCR Art. 1
Interpretare), UNHCR scoate în evideţă complementaritatea legii pentru refugiaţi şi a
drepturilor internaţionale ale omului.
"5. Refugiaţii au dreptul la protecţie internaţională tocmai pentru că drepturile omului care îi
privesc sunt în pericol. […] Principiile drepturilor omului, nu în ultimul rând din cauza
contextului, ar trebui să furnizeze informaţii despre interpretarea definiţiei cu vedere la
persoana căreia i se datorează protecţie. Într-adevăr complementaritatea naturală între
protecţia refugiaţilor şi sistemul internaţional pentru protejarea drepturilor omului a fost
exprimată şi elaborată într-un număr de documente UNHCR şi concluzii ale Comitetului
Executiv. “ (UNHCR Aprilie 2001)
Cunoştinţe de bază despre (dezvoltarea) instrumentelor drepturilor internaţionale ale
omului dincolo de legile pentru refugiaţi şi protecţia complementară pot ajuta cercetătorii
informaţiilor din ţara de origine să identifice informaţii şi rapoarte relevante din punct de
vedere legal şi surse deosebit de importante. (Pentru selectarea şi evaluarea surselor vezi
Modulul B).

Ce constituie persecuţie?
Autori academici au oferit definiţii foarte generale ale termenului “persecuţie”. Guy GoodwinGill sugerează că “persecuţia are loc acolo unde măsuri de persecutare … dăunează
intereselor [fundamental protejate], [ale unei persoane] şi integrităţii şi demnităţii unei fiinţe
umane într-o măsură considerată inacceptabilă conform standardelor existente.” (GoodwinGill 1996, p. 78). James Hathaway defineşte persecuţia ca o “eşuare susţinută şi
sistematică a protecţiei din partea statului în legătură cu una din principalele îndreptăţiri
care au fost recunoscute de comunitatea internaţională”. (Hathaway 1991, p. 112) Aceasta
sugerează că semnificaţia persecuţiei se modifică de-a lungul timpului, împreună cu
înţelegerea noastră a ceea ce constituie o restricţie inacceptabilă a drepturilor omului.
Manualul UNHCR pune accent pe faptul că
"51. Nu există o definiţie universal acceptată a “persecuţiei” şi diversele încercări de a
formula o astfel de definiţie au fost încununate de succese moderate. Din Articolul 33
ale Convenţiei din 1951 se poate deduce că o ameninţare pentru viaţă sau libertate pe
motive de rasă, religie, naţionalitate, opinie politică sau apartenenţă la un anumit grup
social constituie întotdeauna persecuţie. Alte violări serioase ale drepturilor omului – din
aceleaşi motive – costituie de asemenea persecuţie.
52. Dacă şi alte acţiuni sau ameninţări prejudiciare constituie persecuţie depinde de
circumstanţele fiecărui caz în parte, incluzând elementele subiective la care s-a făcut
referire în paragrafele anterioare. Caracterul subiectiv al fricii de persecuţie necesită
o evaluare a opiniilor şi sentimentelor persoanei în cauză. De asemenea, tot din
cauza acestor opinii şi sentimente trebuie luate în considerare toate măsurile
împotriva persoanei, fie că sunt actuale sau prevăzute. Datorită variaţiilor psihologice
ale indiviziilor şi în lumina circumstanţelor fiecărui caz în parte, interpretările a ceea
ce constituie persecuţie pot fi foarte diferite.
53. Mai mult, un solicitant poate fi subiectul mai multor măsuri care nu reprezintă
persecuţie (ex. discriminare în diferite forme), care în unele cazuri sunt combinate cu alţi
factori (ex. atmosfera generală de insecuritate în ţara de origine). În astfel de situaţii
diferitele elemente implicate ar putea, dacă sunt luate împreună, produce un efect în
mintea solicitantului care poate justifica în mod rezonabil frica bine întemeiată de
persecuţie pe “motive cumulative”. Nu este posibil să se stabilească o regulă generală
asupra motivelor cumulative care pot da naştere unei cereri valide a statutului de refugiat.
Aceasta va depinde în mod necesar de toate circumstanţele, inclusiv de contextul
geografic, istoric şi etnologic." (Manualul UNHCR, para 51f.)

În ghidul asupra interpretării Articolului 1. A, UNHCR subliniază:
"faptul că prin Convenţie nu se defineşte legal persecuţia este o puternică indicaţie că, în baza
experienţei din trecut redactorii intenţionau ca toate viitoarele tipuri de persecuţie să fie
cuprinse de termen.
17. Dezvoltarea legii drepturilor internaţionale ale omului după adoptarea Convenţiei de la 1951
a ajutat la înţelegerea faptului, exprimat în manualul UNHCR, că persecuţia cuprinde abuzuri
sau alte vătămări grave asupra drepturilor omului, de multe ori, dar nu întotdeauna cu elemente
sistematice sau repetitive. În timp ce există un consens în ceea ce priveşte faptul că “simpla”
discriminare nu poate duce singură în mod normal la persecuţie (cu toate că forme deosebit de
evidente vor fi fără îndoială considerate astfel), un mod persistent de discriminare
importantă va duce de obicei, pe motive cumulative la persecuţie şi va necesita protecţie
internaţională. " (UNHCR Aprilie 2001, para 16-17)
Analiza legală a declaraţiei solicitantului trebuie să rămînă deschisă la toate formele posibile
de daune care pot constitui persecuţia. Pentru scopul cercetării COI este necesară
înţelegerea violării drepturilor omului şi a altor forme de vătămare gravă care au fost
menţionate ca fiind persecuţie în opoziţie cu respectarea standardelor drepturilor omului. Este
important să se aibă în vedere necesitatea unui nexus între violarea drepturilor omului şi un
motiv din Convenţie. În Nota asupra Protecţiei Internaţionale din 1998, Înaltul Comisar
pentru Refugiaţi al Naţiunilor Unite a elaborat posibilele forme de persecuţie:
"Persecuţia ia de regulă forma unei violări a dreptului asupra vieţii, libertăţii şi siguranţei unei
persoane – inclusiv prin tortură sau tratamente sau pedepse crude şi inumane – motivate de
rasă, religie, naţionalitate, apartenenţă la un anumit grup social sau opinie politică. În plus
indivizii cărora li se interzice plăcerea altor drepturi civile, politice, economice şi culturale pot
avea o cerere validă pentru statutul de refugiat acolo unde refuzarea acestor drepturi este
bazată pe oricare din motivele relevante, iar consecinţele sunt prejudiciare pentru persoana
în cauză pînă la punctul în care viaţa de zi cu zi devine intolerabilă. Violări cumulative
deosebit de grave la drepturile pentru libertatea opiniilor şi expresiei, la asocierea paşnică, la
participarea la guvernarea unei ţări, la respectul pentru viaţa de familie, la propria
proprietate, la muncă şi la educaţie, printre altele, pot fi motive întemeiate pentru cererea
statutului de refugiat. " (UNHCR A/AC.96/898 3 iulie 1998, para 6).
UE, în Directiva sa pentru Calificarea Azilului, preia ideea că persecuţia este constituită din
violări grave sau repetitive ale drepturilor de bază ale omului, sau dintr-o combinare a violării
drepturilor omului, care, luate împreună, au un efect serios asupra individului. Directiva
menţionează de asemenea un număr de acte care ar putea fi calificate ca persecuţie în
concordanţă cu semnificaţia Directivei pentru termenul de:
"Articolul 11 Acte ale persecuţiei
1. Acte considerate persecuţie potrivit articolului 1 A din Convenţia de la Geneva trebuie să:
(a) Fie suficient de grave prin natura sau repetarea lor pentru a constitui o gravă violare
ale drepturilor fundamentale ale omului, în special drepturile de la care nu se pot
face derogări potrivit articolului 15 (2) din Convenţia Europeană pentru Protecţia
Drepturilor Omului şi ale Libertăţilor Fundamentale; sau
(b) Fie o acumulare a diferitelor măsuri, inclusiv violarea drepturilor omului care este
suficient de gravă pentru a afecta un individ într-un fel similar cu cel menţionat în
subparagraful (a).
2. Acte de persecuţie, care pot fi calificate ca atare în concordanţă cu paragraful 1, pot lua
forma de:
(a) acte de violenţă mentală sau fizică, inclusiv acte de violenţă sexuală;

(b) măsuri legale, administrative, poliţieneşti şi/sau judiciare care sunt în sine
discriminatorii sau care sunt implementate în mod discriminatoriu;
(c) condamnare sau pedeapsă care este disproporţionată sau discriminatorie;
(d) refuzul redresării judiciare care rezultă în pedepse disproporţionate sau
discriminatorii;
(e) condamnarea sau pedeapsa pentru refuzul de a îndeplini serviciul militar în cadrul
unui conflict în care îndeplinirea serviciului militar include crime sau acte care se află
sub clauzele de excludere din art. 14, para. 2
(f) acte de natură specifică de gen sau legate de copii.
3. În concordanţă cu articolul 2 (c) trebuie să existe o legătură între motivele menţionate
în articolul 12 şi actele de persecuţie din paragraful 1. (Directiva UE pentru Calificarea
Azilului).
Ameninţarea pentru viaţă, libertate şi integritate fizică este considerată a fi atât de gravă sub
legea pentru drepturile internaţionale ale omului, încît ea va constitui întotdeauna persecuţie
dacă este motivată de unul din motivele menţionate în Convenţia pentru Refugiaţi de la
Geneva. (Vezi de asemenea Manualul UNHCR, para. 51). Încălcarea altor drepturi politice şi
civile, cât şi a drepturilor economice şi sociale, trebuie de regulă să atingă un grad mai înalt de
intensitate – făcând viaţa intolerabilă sau negând fundamental demnitatea omului – pentru a
constitui persecuţie. Rapoartele despre discriminare, potrivit UNHCR, ar putea deveni relevante
în momentul în care ajung la o “natură substanţial prejudiciară pentru persoana în cauză, de
exemplu restricţii grave în dreptul ei de a-şi câştiga existenţa, în dreptul de a-şi exprima
apartenenţa religioasă, sau de a avea acces la instituţiile educaţionale disponibile în mod
normal”. (Manualul UNHCR, para. 54) Astfel de informaţii pot demonstra caracterul rezonabil al
fricii individuale, chiar acolo unde nu constituie persecuţie. (Manualul UNHCR, para. 55)
Directiva UE pentru Calificarea Azilului, în definiţia sa a “vătămării grave” se referă la
drepturile care sunt “non-derogabile” conform articolului 15.2 al Convenţiei Europene pentru
Drepturile Omului.
Art. 2
Dreptul la viaţă, exceptând morţile survenite în urma actelor
legale de război. (Al 6-lea Protocol Adiţional: Abolirea pedepsei du moartea)
Art. 3
Interzicerea torturii,a tratamentului crud,degradant şi inuman
Art. 4(1)
Interzicerea sclaviei
Art. 7
Interzicerea pedepselor fără lege
"Non-derogabil" înseamnă că un stat participant la un tratat pentru drepturile omului nu poate
să suspende în nici o circumstanţă aceste drepturi, deoarece ele sunt fundamentale pentru
demnitatea omului sau pentru că derogarea nu ar ajuta guvernul la rezolvarea unei situaţii de
urgenţă publică. Drepturi non-derogabile sub Convenţia Internaţională a Drepturilor Civile şi
Politice sunt menţionate în Art. 4.2. ICCPR: dreptul la viaţă, libertatea de la tortură şi sclavie,
libertatea de la încarcerarea datorită incapabilităţii plăţii obligaţiilor contractuale, cît şi
libertatea la gîndire, conştiinţă şi religie.
Definirea drepturilor non-derogabile ale omului
Comitetul pentru Drepturile Omului, în Comentariile Generale N° 24 (CCCPR/C.21/Rev.1/dd.6 4
Noiembrie 1994) şi N° 29 (CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 31 August 2001) a e xplicat relaţia dintre
“peremptoriu” (adică absolut obligatoriu) şi drepturile non-derogabile ale omului. Se referă în
special la garanţiile fundamentale ale legilor internaţionale umanitare pentru a sublinia opinia
că nici o urgenţă, nici măcar războiul nu pot justifica lipsa de respect pentru anumite drepturi
fundamentale ale omului. În afara drepturilor menţionate în Art 4.2 ICCPR, Comitetul
consideră următoarele drepturi şi prohibiţii ca fiind non-derogabile:
Respect pentru umanitatea şi demnitatea persoanelor
Interzicerea luării de ostatici, răpirilor şi detenţiilor

Anumite elemente ale drepturilor minorităţilor: interzicerea genocidului, libertatea gândirii,
religiei şi a conştiinţei
Deportarea, strămutarea forţată prin expulzare sau alte mijloace de constrângere, sau
transfer forţat fără motivele permise sub legile internaţionale
Interzicerea propagandei pentru război, sau incitare la ură naţională, religioasă şi
rasială
Dreptul la un remediu legal împotriva măsurilor de derogare
Interzicerea unei privaţiuni arbitrare a libertăţii
Dreptul la un proces corect la tribunal
Prezumpţia de inocenţă
Comitetul adaugă că statele trebuie să respecte principiul proporţionalităţii şi al nondiscriminării atunci cînd suspendă drepturile derogabile în caz de urgenţă. Derogarea
trebuie limitată la “gradul strict cerut de exigenţele situaţiei” (Art 4.1 ICCPR) vezi de
asemenea Comitetul Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului 24 (52), comentariul general
asupra problemelor legate de rezervele asupra ratificării sau accesul la Convocare sau la
Protocoalele Opţionale sau în relaţie cu declaraţiile sub articolul 41 al Convocării, Naţiunile
Unite Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.6 (1994), para 8
Statele au obligaţia de a respecta drepturile omului protejate în ICCPR şi în alte tratate
pentru drepturile omului. În timp ce definiţia drepturilor non-derogabile şi a normelor
peremptorii sugerează o ierarhie a drepturilor internaţionale ale omului, noţiunea
persecuţiei poate cuprinde un concept mult mai larg, depinzând de intensitatea violării
drepturilor omului şi de acel nexus cu un motiv al Convenţiei. Acolo unde drepturile socioeconomice, cum ar fi dreptul la muncă sau accesul la asistenţă medicală sunt refuzate în
mod sistematic pe baza etniei, acest tratament poate fi considerat persecuţie.

Tratate importante pentru drepturile internaţionale ale omului includ:
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului
http://www.un.org/Overview/rights.html
Convenţia Internaţională pentru Drepturile Civile şi Politice (ICCPR)
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_ccpr.htm
Convenţia Internaţională pentru Drepturile Economice, Sociale şi Culturale (ICESCR)
http://www.ohchr.org/english/law/cescr.htm
Convenţia Internaţională pentru Eliminarea tuturor Formelor de Discriminare Rasială (CERD)
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/d_icerd.htm
Convenţia pentru Eliminarea tuturor Formelor de Discriminare împotriva Femeilor (CEDAW)
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/e1cedaw.htm
Convenţia pentru Drepturile Copiilor (CRC)
http://www.ohchr.org/english/law/crc.htm
Convenţia Internaţională împotriva Torturii (ICAT)
http://www.ohchr.org/english/law/cat.htm
Convenţia Internaţională pentru Protejarea Drepturilor tuturor Muncitorilor Migranţi şi a Membrilor
Familiilor lor
http://www.ohchr.org/english/bodies/cmw/cmw.htm
Convenţia Europeană pentru Protejarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale
(ECHR) http://www.echr.coe.int/Eng/BasicTexts.htm

Principiile Orientative pentru Strămutarea Internă au fost adoptate de Comisia Naţiunilor Unite
pentru Drepturile Omului la 11. 02. 1998. Ele identifică drepturile şi garanţiile conţinute de
tratatele obligatorii pentru drepturile internaţionale ale omului relevante pentru protecţia
persoanelor strămutate intern.
http://www.unhchr.ch/html/menu2/7/b/principles lang.htm

Drepturile civililor în conflicte armate sunt în special protejate de legea umanitară
internaţională.
Convenţiile de la Geneva din 12 August 1949 şi Protocoalele Adiţionale din 1977
www.icrc.org
Cele patru Convenţii de la Geneva din 12 August 1949 reglementează mijloacele şi metodele
de luptă cât şi protecţia populaţiei civile şi a membrilor forţelor armate care nu mai iau parte în
mod activ la ostilităţi. Articolul 3 care se găseşte în toate cele patru Convenţii stabileşte garanţii
minime pentru tratamentul persoanelor în situaţii de conflict armat cu caracter noninternaţional:
"(1) Persoanele care nu iau parte în mod activ la ostilităţi, inclusiv membrii forţelor armate
care au depus armele şi cei aflaţi în afara luptei prin boală, răni, detenţie sau din alte
cauze vor fi în orice circumstanţă trataţi uman, fără a se face distincţii în funcţie de rasă,
culoare, religie sau credinţă, sex, origine sau avere sau alte criterii similare.
Următoarele acte sunt şi rămân interzise în orice timp şi loc pentru persoanele
menţionate mai sus:
(a) violenţa faţă de viaţă şi persoană, în special crima de orice fel, mutilarea, tratamentul
crud şi tortura
(b) luarea de ostatici
(c) atac asupra demnităţii personale, în special umilirea şi tratamentul degradant
(d) condamnarea şi executarea pedepsei fără judecarea anterioară pronunţată de un
tribunal constituit în mod regulamentar, oferind toate garanţiile judiciare care sunt
recunoscute drept indispensabile de către oamenii civilizaţi
(2) Cei răniţi şi bolnavi vor fi strânşi şi îngrijiţi."
Art 75 din Protocolul Adiţional I enumeră în detaliu garanţii fundamentale aplicabile în
conflicte armate internaţionale, iar protocolul Adiţional II adânceşte semnificaţia
Articolului 3 Comun în conflicte non-internaţionale. Aceste prevederi oferă semnificaţia
drepturilor non-derogabile pe timp de război şi conflict armat.

Statutul de la Roma şi Curtea Penală Internaţională (ICC)
http://www.icc-cpi.int/php/index.php
Crime deosebit de grave sunt cele care angajează responsabilitatea individuală sub
legea penală inernaţională. Tribunalele ad-hoc din fosta Iugoslavie şi Ruanda au emis
hotărîri cu privire la conflictele din Bosnia, Kosovo şi genocidul din Ruanda. În iulie 1998,
Curtea Penală Internaţională (ICC) a fost înfiinţată. Statutul de la Roma defineşte ca crime
sub jurisdicţia ICC genocidul (Art 6), crimele împotriva umanităţii (Art 7) şi crimele de război
(Art 8). Statutul de la Roma a intrat în vigoare la 1 iulie 2002. ICC a început recent să
organizeze investigaţii.

I

Art 7 Statutul de la Roma Crime împotriva umanităţii
"Pentru scopul acestui Statut, "crime împotriva umanităţii" semnifică oricare din următoarele acte
atunci cînd sunt comise ca parte dintr-un atac sistematic sau răspândit împotriva oricărei populaţii
civile, cu cunoştinţa atacului.
(a) Crimă;
(b) Exterminare;
(c) Înrobire;
(d) Deportare sau transfer forţat al populaţiei;
(e) Incarcerare sau alte privaţiuni grave de la libertate fizică prin violarea unei reguli fundamentale
din legea internaţională;
(f) Tortură;
(g) Viol, sclavie sexuală, prostituţie forţată, sarcină forţată, sterilizare forţată sau orice altă formă
de violenţă sexuală de gravitate comparabilă;
(h) Persecuţie împotriva oricărui grup identificabil sau colectiv pe motive politice, rasiale,
naţionale, etnice, culturale, religioase, sau de gen, cum sunt definite în paragraful 3, sau pe
alte motive care sunt universal recunoscute ca fiind nepermise sub legea internaţională, în
legătură cu orice act la care se face referire în acest paragraf sau la orice crimă din
jurisdicţia Curţii;
(i) Dispariţie forţată a persoanelor;
(j) Crima de apartheid
(k) Alte acte inumane similare care cauzează intenţionat suferinţă importantă sau traumatisme
grave corpului sau sănătăţii mentale sau fizice."
Art 7 defineşte persecuţia pentru obiectivele Statutului, ca "privarea intenţionată şi gravă de la
drepturile fundamentale contrar legilor internaţionale din cauza identităţii grupului sau a
colectivului".
Un statut de protecţie complementară sau subsidiară este necesar pentru a proteja acei
oameni care au motive să se refugieze dar nu suficiente pentru a face parte din
Convenţie dar care necesită protecţie internaţională. Acesta este cazul persoanelor în
pericol de tortură sau alte forme de tratament crud sau inuman conform Convenţiei
Europene pentru Drepturile Omului şi Convenţiei împotriva Torturii. (Vezi Modulul
opţional: Legea pentru refugiaţi şi protecţia complementară).
Statele au garantat protecţie complementară (protecţie subsidiară, statut umanitar) pentru
un număr de motive dincolo de riscul de tortură. Războiul civil sau situaţii de siguranţă
precară post-conflictuală, lipsa hranei, adăpostului şi a asistenţei medicale justifică protecţia
complementară. Acolo unde violarea drepturilor omului într-un război civil sunt legate de
unul din motivele Convenţiei, victimele acestor violări pot întruni criteriile pentru definiţia
refugiatului, indiferent de numărul de persoane afectate. Războiul şi în special atacurile
asupra populaţiei civile pot fi un instrument de persecuţie.
Cercetarea conflictelor armate presupune înţelegerea unei analize a conflictului, evaluarea
siguranţei cât şi modul de evaluare a rapoartelor despre situaţia umanitară. Informaţia
relevantă va fi de multe ori accesată în timpul cercetării informaţilor de bază despre o ţară de
origine sau în timpul cercetării unei probleme de alternativă de refugiu internaţional.

Concluzie
Cercetarea relevantă a ţării de origine va fi susţinută de o înţelegere a legii drepturilor
internaţionale ale omului. Cercetătorii informaţiilor din ţara de origine vor fi în măsură să
relaţioneze informaţia găsită în rapoartele pentru drepturile omului protejate de legile
internaţionale şi să înţeleagă relevanţa sa în contextul determinării statutului de refugiat.
Cercetătorii informaţiei din ţara de origine vor acorda în special atenţie rapoartelor care oferă
explicaţii pentru motivele violării drepturilor omului şi dacă indivizi sau grupuri sunt ţinta acestor
violări din cauza opiniei politice sau credinţei religioase, din cauza rasei, etniei sau naţionalităţii
sau din cauza apartenenţei la un anumit grup social. Un risc potenţial de persecuţie poate fi
evaluat doar cunoscându-se contextul politic sau social şi relaţiile de putere dintr-o ţară.

În timpul folosirii unei înţelegeri de bază a drepturilor fundamentale ale omului ca un ghid pentru
selectarea informaţiilor, cercetătorii informaţiei din ţara de origine şi utilizatorii ei vor fi atenţi la
faptul că persecuţia poate fi constituită dintr-o combinaţie de factori care au un impact negativ
asupra vieţii unei persoane. Informaţia oferită de cercetătorii informaţiei din ţara de origine
trebuie să-i ajute pe utilizatori să facă legătura dintre documentaţia disponibilă şi circumstanţele
generale ale cazului individual pentru a lua o decizie asupra posibilităţii în cazul unui solicitant
individual de a satisface prin dovezile adunate criteriile definiţiei refugiatului şi/sau calificarea
pentru protecţie complementară.

Arborele de cercetare al informaţiei din ţara de origine
OBIECTIVE

La sfârşitul acestei sesiuni participanţii vor putea să:
>
>
>
>

Identifice probleme legale prezentate în declaraţiile solicitantului şi să le lege de întrebări
de cercetare reale
Formuleze independent întrebări de cercetare pe baza declaraţiilor solicitanţilor sau a
cerinţelor generale înaintate
Structureze şi sistematizeze cercetarea pe cazuri practice cu ajutorul arborelui de
cercetare
Identifice informaţia relevantă în rapoarte utilizate pentru cercetarea informaţiei din
ţara de origine şi să explice relevanţa lor pentru procedura de determinare a
statutului de refugiat.

Grup ţintă: Cercetători şi utilizatori ai informaţiei din ţara de origine
De regulă, un cercetător al informaţiei din ţara de origine va trebui să facă faţă întrebărilor
formulate de un consilier legal sau de un ofiţer de decizie şi va încerca să găsească
informaţii pentru a răspunde la aceste întrebări. Totuşi, cercetătorii informaţiei din ţara de
origine trebuie să poată înţelege raţiunea din spatele acestor întrebări din cadrul procedurii
de determinare a statutului de refugiat şi să comunice cu persoanle care au nevoie de
informaţia din ţara de origine în funcţie de scopul şi contextul întrebărilor lor. Arborele de
cercetare al informaţiei din ţara de origine corespunde cu formaţiunea întrebărilor de
cercetat care sunt relaţionate cu conceptele de dogmă şi jurisprudenţă a legii de refugiat. În
cadrul acestor concepte, întrebările de cercetat reies unele din altele – la fel cum ramurile
cresc din trunchiul unui copac. Aceasta nu implică o ierarhie de întrebări dar presupune o
relaţie logică dintre anumite întrebări în cadrul unui concept legal.
Programul de pregătire utilizează conceptul arborelui de cercetare pentru a sprijini
utilizatorii informaţiei din ţara de origine şi utilizatorii ei la transformarea întrebărilor de lege
a refugiaţilor în întrebări de cercetare. Arborele de cercetare este menit să ajute la
procesul sistematic al formulării întrebărilor de cercetare şi nu să înlocuiască cercetarea
informaţiei din ţara de origine cu analiza legală. Prin construirea arborilor de cercetare,
cercetătorii de informaţii din ţara de origine pot asigura relevanţa informaţiei selectate
pentru utilizatorii de informaţii din ţara de origine. Înţelegerea arborilor de cercetare din
partea utilizatorilor îi va ajuta la formularea întrebărilor relevante şi la evaluarea
materialului despre informaţiile din ţara de origine înaintate. Arborii de cercetare prezintă
un număr de probleme de cercetare complexe la un nivel abstract. În studiile de caz
dezvoltate pentru programul de pregătire veţi exersa cum să formulaţi întrebări specifice
de caz şi cum să evaluaţi dacă aţi înţeles suficient problemele de cercetare prezentate de
cazuri. În practică nu va fi întotdeauna posibil sau necesar să răspundeţi la toate întrebările
din arborele de cercetare. Este important să păstraţi în minte faptul că determinarea statutului
de refugiat nu se referă la demonstrarea tuturor faptelor ci la luarea unei decizii bine
documentate, luându-se în considerare dovezile documentare existente, inclusiv informaţia
din ţara de origine, cât şi declaraţia solicitantului.
Textul va prezenta pentru cititor principiile cheie şi întrebările de cercetare legate de fiecare
din problema legală în discuţie. O listă de verificare (arborele de cercetare) va ghida munca în
studiile de caz şi va asista practicanţii în munca de zi cu zi. Imaginile desenate de mână ale
arborelui ajută cititorii să vizualizeze conceptul unui arbore de cercetare. În timpul sesiunii de
pregătire participanţii vor lucra împreună cu trainer-ul la desenarea arborilor de cercetare
specifici pentru caz, legând conceptele legale de problemele de cercetare şi în final de
sursele
care
îi
vor
ajuta
să
răspundă
la
întrebările
de
cercetat.

Legi naţionale
OBIECTIVE

La sfârşitul acestei sesiuni participanţii vor putea să:
>
>
>
>

Explice structura arborelui de cercetare pe legi naţionale
Scoată în evidenţă întrebările relevante cu privire la legile naţionale din declaraţia
solicitantului sau din întrebările de cercetare înaintate
Explice diferenţa dintre urmărirea în justiţie şi persecuţie
Formuleze întrebări specifice de caz pe baza cercetării “Legilor naţionale”

Orice evaluare a situaţiei drepturilor omului dintr-o ţară de origine pune întrebarea dacă
normele şi legile fundamentale ale drepturilor omului se găsesc în legislaţia naţională şi
aplicate în practică sau dacă legea naţională în sine ar putea încălca drepturile fundamentale
ale omului. Constituţia naţională şi legile naţionale care reglementează cetăţenia,
drepturile femeilor şi ale minorităţilor, garanţiile şi procedeele judiciare, legea care
reglementează libertatea asocierii cât şi înregistrarea şi activitatea unui partid politic sunt
cruciale pentru evaluarea situaţiei drepturilor omului dintr-o anumită ţară.
Promovarea drepturilor omului şi accesul la remedii legale împotriva violării drepturilor
omului sunt aspecte importante ale mecanismelor naţionale pentru protecţia drepturilor
omului. Mai mult, nu este suficient pentru legile pentru drepturile omului să fie doar adoptate
ele trebuie să fie aplicate într-un mod nediscriminator şi nearbitrar. Cercetarea prevederilor
legale şi studierea implementării lor în practică este o sarcină de bază a cercetării informaţiei
din ţara de origine. Mecanismele de raport şi monitorizare ale tratatelor Naţiunilor Unite despre
drepturile omului şi Consiliul Europei reprezintă surse importante pentru astfel de informaţii.
Prevenirea abuzurilor drepturilor omului vor fi discutate cu arborele de cercetare despre
protecţia internă care completează arborele de cercetare despre legi naţionale.
Cercetătorii informaţiei din ţările de origine vor trebui să răspundă la întrebarea dacă legile
naţionale pot fi utilizate ca măsuri de persecuţie. De regulă legea refugiaţilor face diferenţa
clară între urmărirea în justiţie pentru acte penale sub legile naţionale şi persecuţie. Există
totuşi câteva instanţe în care urmărirea pentru acte penale poate constitui persecuţie. Potrivit
UNHCR, pentru diferenţierea între urmărire în justiţie obişnuită şi persecuţie este necesar să
luaţi în vedere şi să analizaţi cel puţin câţiva din următorii factori:
Dacă legea este în conformitate cu standardele drepturilor omului sau este
persecutorie (ex. Acolo unde interzice credinţa sau activitatea religioasă
legitimă);
Dacă implementarea legii este făcută într-o măsură care duce la persecuţie în baza
motivelor din Convenţie. Elementele luate în considerare includ:
Dacă persoanelor pedepsite conform legii li se neagă datorită procesului legii un
drept prevăzut de Convenţie;
Dacă urmărirea este discriminatorie (de ex. Doar membri unui anumit grup etnic sunt
urmăriţi în justiţie);
Dacă pedeapsa este stabilită în mod discriminator (ex. Pedeapsa obişnuită este de
şase luni închisoare dar cei cu o anumită opinie politică sunt în mod frecvent
condamnaţi la un an închisoare);
Dacă pedeapsa conform legii duce la persecuţie (ex. Unde pedeapsa duce la
tratamente crude, inumane sau degradante);” (Articolul 1.A UNHCR, Aprilie 2001 cu
privire la manual)

1. Arborele de cercetare nr. 1: Legi naţionale
Luaţi în considerare următoarele întrebări când organizaţi cercetarea informaţiilor
de origine sub legile naţionale:

Care este textul prevederilor legale relevante?
Cum sunt interpretate legile naţionale şi aplicate de oamenii legii şi sistemul
judiciar din ţara respectivă?
Oficialii publici susţin implementarea acestor legi?
Organizaţiile internaţionale pentru drepturile omului consideră că anumite
prevederi din legea naţională încalcă drepturile fundamentale ale omului?
Dacă da, ce informaţii există despre aplicarea acestor legi?
Ce spun rapoartele despre corectitudinea procedurilor legale? Există informaţii
despre respingerea unui proces legal pe motivele Convenţiei? Despre
condamnare sau pedepse discriminatorii potrivit motivelor din Convenţie?
Există dovada unei pedepse disproporţionate (excesiv de dură)? Existenţa unei
pedepse dure, inumane sau degradante, cum ar fi violenţa fizică sau pedeapsa
cu moartea?
Remediile legale împotriva violării drepturilor omului sunt disponibile şi
eficiente? (pentru prevenirea abuzului vezi arborele de cercetare: Protecţia
naţională)
Pentru un exerciţiu cu arborele de cercetare: Protecţia naţioanlă vă
rugăm să folosiţi „Jocul de gândire nr. 2” – Dezertarea din armata
iugoslavă şi studiul de caz nr. 2 – Femeile din Afghanistan

Persecuţia din partea actorilo non-statali
OBIECTIVE

La sfârşitul sesiunii, participanţii vor putea să:
>
>

Explice structura arborelui de cercetare pentru persecuţia din partea agenţilor non-statali
Formuleze întrebări specifice de caz folosind arborele de cercetare pentru agenţii non-statali

Statutul de refugiat sub Art 1.A al Convenţiei de la Geneva poate nu numai să fie acordat pe
baza persecuţiei din partea actorilor de stat dar şi din partea aşa numiţilor agenţi non-statali
sau a părţilor terţe.

Manualul UNHCR asupra Procedurilor şi Criteriilor pentru Determinarea Statutului de Refugiat
spune la paragraful 65:
"Persecuţia este în mod normal legată de acţiuni din partea autorităţilor unei ţări. Ar putea de
asemenea să provină din categorii de populaţie care nu respectă standardele stabilite de
legile unei ţări în cauză."
Curtea Europeană a Drepturilor Omului recunoaşte relevanţa actorilor non-statali la Art 3
ECHR în decizia Ahmed împotriva Austriei. Comitetul Naţiunilor Unite împotriva Torturii a
acceptat actorii care îndeplinesc funcţii aproape guvernamentale ca intrând sub incidenţa
Convenţiei împotriva Torturii.
În timp ce un număr de jurisdicţii naţionale nu au adoptat încă conceptul de persecuţie
non-statală sub Convenţia pentru Refugiaţi de la Geneva, Directiva UE pentru Calificarea
Azilului menţionează în mod explicit actorii non-statali ca posibili actori ai persecuţiei şi ai
vătămării grave:
Articolul 9
"Actorii unei persecuţii sau a vătămării grave reprezintă:
(a) Statul;
(b) Partide sau organizaţii care controlează statul sau o parte substanţială din teritoriul
statului;
(c) Actori non-statali, dacă poate fi demonstrate că actorii menţionaţi la (a) şi (b), inclusiv
organizaţiile internaţionale sunt în neputinţa sau nu doresc să ofere protecţie cum este
definită în articolul 9 A împotriva persecuţiei sau a vătămării grave"
Cercetarea persecuţiei din partea unui agent non-statal trebuie să înceapă cu cercetarea
regimului puterii dintr-o anumită ţară de origine. Cine exercită puterea şi unde? Ce alianţe
există între diferiţi actori? Sunt sprijiniţi anumiţi actori non-statali de anumite departamente ale
guvernului?
Legile naţionale vor avea în vedere două probleme legale complexe în contextul persecuţiei
din partea agenţilor non-statali – poate un individ să se aştepte la protecţie din partea
autorităţilor guvernamentale împotriva violării drepturilor omului comisă de actori non-statali?
Şi poate un individ să fie în siguranţă de persecuţie atunci când se mută în altă regiune a ţării
de origine unde agentul non-statal de persecuţie nu este prezent? Arborele de cercetare 3
(protecţie naţională) şi 4 (protecţie alternativă) oferă asistenţă pentru aceste probleme de
cercetare complexe.

Arborele de cercetare 2: Agenţi non-statali de persecuţie
Poziţia NSA în cadrul de putere al ţării de origine. Acţionează în complicitate cu sau
sunt toleraţi de actorii statali? Sunt în control de-facto al unei părţi din teritoriu?
Sunt sprijiniţi de norme şi obiceiuri tradiţionale adoptate de segmente mari ale
societăţii?
Eficienţa protecţiei statului (vezi arborele de cercetare 3)
Alternativa refugiului sau a protecţiei interne (vezi arborele de
cercetare 4)
Capacitatea persecutorului de a urmări solicitantul în regiunea în cauză şi
protecţia pentru solicitant în acea regiune din partea autorităţilor statului.
Motivaţia agentului non-statal de a persecuta în regiunea de relocalizare
a solicitantului.

Pentru un exerciţiu pe arborele de cercetare: Agenţii non-statali de persecuţie, vă rugăm să
folosiţi studiul de caz 1 Rromi în Serbia (Provincia Kosovo şi Belgrad) şi studiul de caz 2
Femei în Afghanistan

Protecţie naţională
OBIECTIVE
La sfârşitul sesiunii participanţii vor putea să:
>
>

Numească elementele şi actorii potenţiali pentru protecţia menţionată în instrumentele
legale şi în literatura despre legea refugiaţilor
Formuleze întrebări specifice de caz cu privire la protecţia de stat

Cererile pentru cercetarea informaţiilor din ţara de origine cuprind de multe ori o întrebare
asupra eficienţei protecţiei statului în ţara de origine. UNHCR, cât şi comentatori academici au
dezbătut semnificaţia “protecţiei” din Convenţia de la Geneva. UNHCR şi unii comentatori fac
referire la munca de pregătire pentru Convenţie pentru a-şi susţine punctul de vedere potrivit
căruia “protecţia” din Articolul 1.A se referă la protecţia “diplomatică”, adică protecţia pe care
o datorează statul cetăţenilor săi (şi străinilor) când aceştia se află pe teritoriul său şi văd
“eşecul protecţiei din partea statului” ca un element de bază pentru definirea persecuţiei.
Acolo unde cererile de informaţie din ţara de origine cer informaţie despre “protecţie
eficientă” sau “protecţie din partea statului”, ele vor face deobicei referire la a doua
semnificaţie pe teritoriul ţării de origine şi nu neapărat la una (oricare) din aceste două
poziţii. Această problemă se naşte în contextul stabilirii unui risc de persecuţie din partea
agenţilor non-statali. Autorităţile pentru azil încearcă să stabilească dacă un individ ar putea
fi în măsură să primească protecţie împotriva persecuţiei în ţara lui de origine şi astfel să nu
aibă nevoie de protecţie din partea statului gazdă.
Gradul de protecţie necesară este uneori subiect de discuţie. Noţiunea de protecţie “eficientă”
ar putea fi înşelătoare deoarece sugerează că autorităţile de stat trebuie să fie în măsură de a
preveni în mod efectiv abuzul. Nici un stat, totuşi nu poate preveni toate abuzurile în special
cele care vin din partea agenţilor non-statali. De aceea unii autori sugerează noţiunea de
“aşteptare rezonabilă cu privire la protecţie”. Acolo unde autorităţile de stat nu vor sau nu pot
să ofere protecţie de la vătămare în general, sau cu privire la unele abuzuri, sau cu privire la
unii autori sau victime, nu ar fi rezonabil ca un individ să se aştepte la protecţie în cazul său.
(Vezi discuţia din: Fortin 2001, p. 574; Hathaway 1991, p. 124 ff.)
UNHCR recunoaşte că existenţa protecţiei interne poate juca un rol în determinarea faptului că
o persoană este sau nu refugiat. Acesta accentuează totuşi că eficienţa protecţiei naţionale
este doar unul din factorii care trebuie luaţi în considerare în determinarea statutului de
refugiat.
"15. Existenţa unei protecţii naţionale eficiente nu este, din punctul de vedere UNHCR o
problemă separată ci una cu un număr de elemente concomitent cu determinarea statutului
de refugiat în unele cazuri, în special cele care conţin frică de persecuţie din partea agenţilor
non-statali. Întrebarea este dacă pericolul care naşte frica este diminuat suficient de protecţia
naţională disponibililă şi eficientă. Acolo unde este necesară o astfel de evaluare se cere
echilibrarea înţeleaptă a unui număr de factori atât generali cât şi specifici inclusiv starea
generală a legilor, ordinii şi justiţiei din ţară şi eficienţa lor, inclusiv resursele disponibile şi
disponibilitatea şi dorinţa de a le folosi corect şi eficient pentru protejarea rezidenţilor."
(UNHCR Aprilie 2001, para 15)
Protejarea drepturilor omului poate lua forma promovării drepturilor omului, a prevenirii şi a
remediilor legale. (Fortin 2001, p. 552) În timp ce promovarea drepturilor omului este un
indicator al dorinţei statului de a preveni violarea acestor drepturi, nu înseamnă neapărat că
autorităţile sunt în măsură să şi îndeplinească acest lucru (sau să aibă aceeaşi poziţie ca
guvernul).

Disponibilitatea remediilor legale este un indicator pentru o administraţie şi un sistem judiciar
funcţionale. Indivizii trebuie să demonstreze o frică bine întemeiată de persecuţie, ei nu
trebuie să aştepte materializarea unei ameninţări şi nu trebuie să epuizeze remediile interne
înainte de a fi îndreptăţiţi la statutul de refugiat. Acolo unde autorităţile de stat, în condiţiile
situaţiei generale ale ţării pot oferi protecţie, ofiţerul de decizie poate trage concluzia că frica
de persecuţie nu este suficient de bine întemeiată. Acolo unde autorităţile de stat sunt ori
prea slabe, sau când există dovada unei lipse de protecţie pentru un anumit grup, ofiţerii de
decizie pot stabili că pericolul de persecuţie este destul de mare.
Fenomenul statelor reprezintă un eşec sau al autorităţilor regionale de-facto cât şi stabilirea
unei administraţii internaţionale a dus la întrebarea dacă doar actorii statali pot oferi protecţie
împotriva persecuţiei. Directiva UE pentru calificarea azilului oferă un număr de actori ai
protecţiei:
"Articolul 9A Actorii protecţiei
1. Protecţia poate fi oferită de:
(a) Stat; sau
(b) Partide sau organizaţii, inclusiv organizaţii internaţionale care controlează statul
sau o parte importantă din teritoriul statului
2. Protecţia este oferită în general atunci când actorii menţionaţi la sub-paragrafele (a) şi
(b) iau măsuri rezonabile pentru a preveni persecuţia sau suferirea vătămării grave prin
operarea unui sistem legal eficient de detenţie, urmărire în justiţie şi pedeapsă ca acte
care constituie persecuţie sau vătămare gravă şi unde solicitantul are acces la astfel de
protecţie.
3. Când se evaluează dacă o organizaţie internaţională controlează statul sau o parte din
teritoriu şi oferă protecţie aşa cum este descrisă în paragraful 2, statele membre vor lua
în considerare orice îndrumare care este oferită în acte relevante ale Consiliului.
(fn 1 Următoarele vor fi adăugate la preambul: "Protecţia poate fi oferită nu doar de state dar şi de partid sau de
organizaţii, inclusiv organizaţiile internaţionale care întrunesc condiţiile din articolul 9A(2) şi (3), care controlează o
regiune sau un teritoriu mai mare al statului.)"

Arborele de cercetare 3: Protecţie naţională
Există o autoritate organizată şi stabilă care exercită controlul deplin asupra
teritoriului şi popuIaţiei în cauză?
Există structuri administrative şi judiciare funcţionale?
Resursele sunt disponibile pentru a proteja indivizii de la vătămare gravă?
(ex. Infrastructură şi pregătire a sistemului judicioar şi a aplicării legii,
prezenţa forţelor de securitate, adăposturi pentru femei)
Există rapoarte despre corupţia poliţiei?
Există rapoarte despre crima organizată? Există rapoarte despre
complicitatea dintre crima organizată şi autorităţile guvernamentale? Cât de
răspândită este criminalitatea?
Indivizii au acces eficient la aplicarea legii şi la autorităţile judiciare?
Există rapoarte despre incidente care susţin că autorităţile de stat au intervenit
sau nu în prevenirea unei vătămări grave? Autorităţile protejează împotriva
acţiunilor din partea unor grupuri dar nu şi din partea altora?

Ce motive dau rapoartele pentru refuzul autorităţilor de a interveni pentru un individ
sau pentru un anumit grup?
Există evaluări ale experţilor cu privire la capacitatea sau dorinţa autorităţilor
statului de a preveni violarea drepturilor omului sau alte forme de vătămare gravă?
Vezi studiul de caz 1 Rromi În Serbia (provincia Kosovo şi Belgrad) şi studiul de caz 2
Femei în Afghanistan

Alternativa refugiului sau a protecţiei interne
OBIECTIVE
La sfârşitul acestei sesiuni participanţii vor putea să:
> Explice funcţia şi aplicarea alternativei refugiului sau a protecţiei interne în legea pentru
refugiaţi
> Explice testele diferite pe care ofiţerii de decizie le aplică atunci când evaluează alternativa
refugiului sau a protecţiei interne
> Explice structura arborelui de cercetare pentru alternativa refugiului sau a protecţiei
interne
> Deducă întrebări de cercetare specifice de caz cu privire la aplicabilitatea alternativei
refugiului sau a protecţiei interne din declaraţia solicitantului cu ajutorul arborelui de
cercetare

Refugiu intern/protecţie/alternativa relocalizării
Termeni diferiţi sunt folosiţi în literatură pentru a desemna conceptul de alternativa refugiului
intern. În timp ce cel mai folosit termen este “alternativa refugiului intern”, unii academici şi
Directiva UE pentru Calificarea Azilului folosesc expresia “alternativa protecţiei interne”.
UNHCR în Ghidul 2003 se referă la “alternativa refugiului intern sau a relocalizării”.
În evaluarea faptului că frica de persecuţie a unui solicitant de azil este bine întemeiată
conform definiţiei refugiatului din articolul 1.A (2) al Convenţiei de la Geneva, sau nu,
practica ia în considerare dacă solicitantul poate să primească protecţie internă în altă parte
a ţării de origine (teritoriu de relocalizare).
Problema refugiului intern sau a protecţiei interne intervine mai ales acolo unde drepturile
omului sunt violate de actori non-statali şi unde protecţia eficientă nu poate fi posibilă într-o
anumită parte a ţării (ex. Din cauză că este sub controlul unei forţe rebele responsabile pentru
presupusa persecuţie) dar poate fi acordată în altă parte a ţării. În cazuri rare alternativa unui
refugiu intern poate interveni cu privire la presupusa persecuţie din partea actorilor statali, ex.
acolo unde o parte din ţară este în afara razei de acţiune a persecutorului (ex. Sub
administraţia de facto a guvernului ca în Somaliland sau sub administraţie internaţională).
Goodwin-Gill declară că alternativa refugiului intern există acolo unde
1)

Există dovada reală că protecţia poate fi oferită solicitantului de azil într-o altă
regiune de origine şi

2) Solicitantul de azil are oportunitatea de a “menţine o anumită existenţă socială şi
economică”. (Goodwin-Gill 1996, p. 74-75)
Conform lui Hathaway, potrivit definiţiei lui cu privire la persecuţie ca un eşec al
protecţiei din partea statului, o persoană nu este refugiat dacă el/ea are “acces la
protecţie eficientă” într-o altă parte din ţara lui de origine. UNHCR vede alternativa
refugiului intern nu ca pe un principiu al legii refugiatului prin care se exclud indivizi şi
grupuri de la statutul de refugiat, ci ca pe o situaţie reală care trebuie să fie determinată
pe o bază caz-pe-caz.
Frica de a fi persecutat nu trebuie extinsă întotdeauna la întregul teritoriu al ţării refugiatului
[…] persecuţia poate avea loc în doar o parte a ţării. În astfel de situaţii o persoană nu va fi
exclusă de la statutul de refugiat doar pentru că ar fi putut căuta refugiu în altă parte a
aceleiaşi ţări, dacă sub toate circumstanţele nu ar fi fost rezonabil să se pretindă de la el
acest lucru." (Manualul UNHCR, para 91)

Aşa numitul test de rezonabilitate (poate persoana să ducă o viaţă relativ “normală”?) a fost
criticată din cauză că este considerat vag şi probabil arbitrar. Atât în cel mai recent ghid al
UNHCR pentru aplicarea alternativei refugiului intern şi în Directiva UE pentru calificarea azilului
este inclusă întrebarea dacă poate fi aşteptat de la un anumit individ să se expună unei
alternative de refugiu intern în mod rezonabil. Testul de rezonabilitate atinge o balanţă între
condiţiile obiective de trai într-o regiune propusă de relocalizare (în comparaţie cu regiunea de
origine) şi circumstanţele subiective ale unui individ. În iulie 2003, UNHCR a pubicat un ghid
despre alternative de refugiu intern făcând diferenţa între relevanţa analizei – poate fi
aplicarea alternativei de refugiu intern relevantă în contextul acestui caz – şi analiza
rezonabilă – este aplicarea alternativei de refugiu intern rezonabilă cu privire la circumstanţele
personale ale solicitantului (subiectiv) şi la condiţiile generale din regiunea de relocalizare
(obiectiv)?
UNHCR Iulie 2003
"I. Analiza relevanţei
a.

Este regiunea de relocalizare accesibilă din punct de vedere practic, al siguranţei şi
legal pentru individ? Dacă una din aceste condiţii nu este întrunită nu este relevantă
luarea în considerare a unei locaţii alternative din ţară.

b.

Este agentul persecuţiei statul? Autorităţile naţionale sunt aşteptate să acţioneze în
întreaga ţară. Dacă ele sunt persecutorii, există prezumţia că alternativa refugiului
intern sau a relocalizării nu este posibilă.

c.

Este agentul persecuţiei un agent non-statal? Acolo unde există riscul ca un actor
non-statal să persecute solicitantul în regiunea propusă, atunci regiunea nu va fi o
alternativă de refugiu intern sau relocalizare. Stabilirea acestui lucru va depinde de
determinarea faptului dacă persecutorul va urmări solicitantul în regiune şi dacă
protecţia statului este disponibilă acolo.

d.

Ar fi solicitantul expus la pericolul persecuţiei sau al altei vătămări serioase la
relocalizare? Aceasta ar include forma originară sau nouă a persecuţiei sau altă
vătămare gravă în regiunea de relocalizare.

II. Analiza Rezonabilităţii
22. În plus faţă de lipsa fricii de persecuţie în alternative refugiului intern şi relocalizare,
trebuie să fie rezonabilă sub toate circumstanţele relocalizarea în regiunea respectivă
a solicitantului.
Acest test de “rezonabilitate” a fost adaptat de multe jurisdicţii. Se face de
asemenea referire la el ca testul “protecţiei semnificative" sau “privaţiunii
exagerate”

Întrebarea este ce este rezonabil, atât obiectiv cât şi subiectiv, având în vedere
solicitantul individual şi condiţiile în alternativa de refugiu intern sau relocalizare
propusă.
Poate solicitantul în contextul ţării în cauză să ducă o viaţă relativ normală fără a face
faţă privaţiunilor exagerate?
24. Pentru răspunsul la această întrebare este necesară evaluarea circumstanţelor
personale ale solicitantului, existenţa unei persecuţii trecute, siguranţă şi
securitate, respect pentru drepturile omului şi posibilitatea unei supravieţuiri
economice.” (UNHCR Julie 2003, para 21-24)

Directiva UE aplică următoarele criterii pentru evaluarea faptului că nu este nevoie de
protecţie internaţională din cauza disponibilităţii unei protecţii interne:

Nu există frică bine-întemeiată de persecuţie. Nu există pericol de a suferi vătămări
grave. Rezonabilitatea variantei de a locui în altă parte a ţării.

Evaluarea aceasta va fi făcută în baza circumstanţelor generale din regiunea relocării
cât şi potrivit circumstanţelor personale ale solicitantului.

Directiva UE pentru calificarea azilului COM 2001 (510) din 31 Martie 2004
"Articolul 10 Protecţie internă
1.

Ca parte din evaluarea cererii pentru protecţie internaţională, Statele Membre pot
determina că un solicitant nu are nevoie de protecţie internaţională dacă într-o
parte din ţara de origine nu există frica bine-întemeiată de a fi persecutat sau nu
există riscul real de a suferi vătămare gravă şi solicitantul poate în mod rezonabil
sta în altă parte a ţării.

2.

Examinând dacă o parte din ţara de origine este în concordanţă cu paragraful 1,
statele membre vor lua în vedere toate circumstanţele generale din acea parte a ţării
şi circumstanţele personale ale solicitantului în momentul luării deciziei de către
solicitant.

3.

Paragraful 1 poate să nu fie pus în aplicare dacă există obstacole tehnice pentru
returnare. "

Sarcina dovezii
Reinhard Marx scoate în evidenţă faptul că informaţia din ţara de origine câştigă relevanţă în
evaluarea protecţiei interne din cauza unui schimb în sarcina dovezii: în timp ce se aşteaptă
ca solitantul să ofere dovezi şi declaraţii reale asupra faptelor care duc la frica sa bine
întemeiată de persecuţie, nu se poate aştepta ca el sau ea să aibă cunoştinţe personale
detaliate despre toate părţile din ţara de origine sau despre motivaţia sau intenţia
persecutorilor săi.
Cum aspectele politice generale, sociale şi altele similare sunt relevante, singura obligaţie
(pentru solicitant) este de a aduce indicaţii iniţiale, transferând astfel sarcina autorităţii
determinante de a organiza o cercetare amănunţită a faptelor. (Marx 2002, p. 214)

UNHCR accentuează acest punct de vedere în ghidul din 2003 asupra alternativei de refugiu
intern sau relocalizare.
"33. Utilizarea conceptului de relocalizare nu ar trebui să ducă la sarcini adiţionale pentru
solicitanţii de azil. Regula obişnuită trebuie să fie în continuare aplicată, adică sarcina
dovedirii unei afirmaţii rămâne la cel care face declaraţia. Aceasta este în concordanţă cu
paragraful 196 din Manual care declară că [… ] în timp ce sarcina dovezii rămâne în
principiu la solicitant, obligaţia de a evalua toate faptele relevante este împărţită între
solicitant şi examinator. Într-adevăr, în unele cazuri examinatorul trebuie să folosească
toate mijloacele la dispoziţia sa pentru a produce dovada necesară pentru a sprijini
cererea.
34. Pe această bază, ofiţerul de decizie are sarcina dovezii stabilirii că o analiză a
relocalizării este relevantă pentru un anumit caz. Dacă este considerată relevantă,
depinde de partea care declară aceasta să identifice regiunea propusă pentru
relocalizare şi să găsească dovezi că este o alternativă rezonabilă pentru individul în
cauză. " (UNHCR 23 iulie 2003, para 33-34)

Cercetarea ţării de origine joacă astfel un rol deosebit de important în oferirea informaţiilor
sigure care să susţină o evaluarea a aplicabilităţii unei alternative de protecţie internă. În
acelaşi timp va fi dificilă găsirea informaţiei din ţara de origine care este suficient de
specifică pentru a evalua unele din criteriile testului de rezonabilitate, în special cu privire
la circumstanţele personale ale solicitantului. Cercetarea asupra alternativei de refugiu
intern ar trebui să se refere întotdeauna la un anumit loc sau anumită regiune.

Schimbări bruşte
UNHCR avertizează că în ţările de origine cu situaţii schimbătoare, schimbările bruşte pot
afecta siguranţa unei anumite regiuni de relocalizare.

37. În timp ce examinarea relevanţei şi rezonabilităţii unei potenţiale regiuni pentru
relocalizarea internă cere întotdeauna o evaluare a circumstanţelor individului, informaţii bine
documentate, de bună calitate şi actuale şi cercetarea condiţiilor în ţara de origine sunt
componente importante pentru scopul unei astfel de examinări. Utilitatea acestor informaţii
poate totuşi să fie limitată pentru cazurile în care situaţia din ţara de origine este schimbătoare
şi schimbări bruşte pot surveni în regiunile altfel considerate sigure. Astfel de schimbări ar
putea să nu fie înregistrate în timpul în care se judecă plângerea. (UNHCR 23 Julie 2003,
para 37)

Cercetătorii informaţiilor din ţara de origine nu sunt clarvăzători şi jurisprudenţa a făcut clar
faptul că nu se poate avea pretenţia de la autorităţile care decid asupra protecţiei
internaţionale să prevadă toate schimbările posibile din situaţia unei anumite ţări. Totuşi,
informaţiile din ţara de origine complete vor acorda o deosebită atenţie indicatorilor care
prevăd schimbări bruşte (ex. Analiza conflictelor, rapoarte de avertizare, evaluarea viitoarelor
dezvoltări).

Arborele de cercetare 4: Alternativa refugiului intern
Este regiunea de relocalizare accesibilă în mod practic, sigur şi legal pentru individ?

Bariere naturale
Regiuni îngrijorătoare din punct de vedere al securităţii
Înregistrarea legală şi/sau reglementarea reşedinţei
Dacă agentul de persecuţie este statul:

Dovada clară a unei implicări limitate a autorităţilor locale şi regionale
Există anumite circumstanţe care să explice eşecul guvernului naţional de
a contracara persecuţia localizată?
Este agentul de persecuţie un agent non-statal?

Informaţii despre motivarea persecutorului
Capacitatea persecutorului de a urmări solicitantul în regiunea propusă şi
protecţia disponibilă pentru solicitant în acea regiune din partea autoritîţilor
de stat.
Este protecţia eficientă şi garantată de o entitate de stat? Ar putea fi un solicitant expus la riscul
de a fi persecutat sau de a suferi alte vătămări în cadrul relocalizării?
Pericol serios asupra vieţii, siguranţei, libertăţii sau sănătăţii sau una din
discriminările grave
Vătămare gravă acoperită în general de formele complementare de protecţie.

Testul rezonabilităţii:
Circumstanţe personale:
Dovezile de vârstă, sex, sănătate, incapacitate, situaţie şi relaţii familiale,
vulnerabilităţi sociale, consideraţii entice, culturale sau religioase, legături
şi compatibilităţi politice şi sociale, abilităţi lingvistice, oportunităţi
educaţionale, profesionale şi de muncă şi orice persecuţie anterioară şi
efectele ei psihologice.
Siguranţă şi securitate
Respect pentru drepturile omului
Supravieţuire economică
Acces la loc de muncă, cazare şi educaţie
Legături de familie
Asistenţă socială naţională sau asistenţă umanitară internaţională
(Atenţie : prezenţa ONG-urilor internaţionale nu este suficientă)
Prezenţa persoanelor strămutate intern
Standardele şi calitatea vieţii ale celui strămutat intern
Diferenţa între persoanele strămutate intern şi indivizi izolaţi care se
întorc la situaţia de strămutare internă
Vezi cazul 1 – Alternativa refugiului intern pentru Rromi din provincia Kosovo în Serbia
sau cazul 3 – Republica Democrată Congo. Alternativă de refugiu intern în Kinshasa

Persecuţia de gen

„Este un principiu stabilit că definiţia refugiatului trebuie interpretată avându-se în vedere posibila
dimensiune a genului, pentru determinarea exactă a solicitării statutului de refugiat”. (UNHCR, 7 mai
2002, para. 2 )

UNHCR scoate în evidenţă faptul că persecuţia de gen este un termen folosit pentru a
cuprinde gama de diferite solicitări în care genul este determinant pentru recunoaşterea
statutului de refugiat. Persecuţia de gen trebuie diferenţiată de alte motive din Convenţie
care iau forma de gen. Violenţa sexuală împotriva femeilor (sau a bărbaţilor) nu mai este
neapărat văzută de oficialităţile de stat ca un act privat, ci ca o formă de persecuţie pentru
care trebuie stabilite motivele (activitate politică, etnie...) Violenţa legată de gen poate
include FGM, viol, căsătorii forţate, răpiri sau trafic. Cercetătorii informaţiilor din ţara de
origine ar trebui să recunoască informaţia despre aceste abuzuri similare asupra drepturilor
femeilor ca relevante din punct de vedere legal şi să le includă în rapoartele generale de
ţară sau în orice răspuns al unei anumite cereri.
În timp ce genul nu este menţionat ca unul din motivele Convenţiei, poate fi baza pentru
apartenenţa la un anumit grup social. Un grup social este un grup de persoane care împart
aceleaşi caracteristici, altele decât riscul de a fi persecutate, sau care sunt percepute ca
grup de către societate. (UNHCR 7 mai 2002, para.7) Abuzurile împotriva drepturilor omului
(sau lipsa protecţiei împotriva abuzurilor) trebuie motivate de aceste caracteristici pentru a
oferi acel nexus necesar persecuţiei (ex. Femei care refuză conformarea la normele
tradiţionale, minorităţi sexuale).
Cercetarea în contextul persecuţiei de gen va avea în vedere în mod frecvent situaţia femeii
(cu toate că şi bărbaţii pot fi afectaţi de persecuţia de gen) şi a minorităţilor sexuale.
Arborele de cercetare nr. 5 combină elemente din alţi arbori şi demonstrează astfel
relaţionarea problemelor prezentate până acum.
Cadrul legal – legi antidiscriminatoare cât şi legi naţionale discriminatoare sau persecutoare
– se leagă este legat de arborele de cercetare pentru legi naţionale şi protecţie naţională.
Protecţia împotriva abuzurilor din partea actorilor privaţi – la care în mod frecvent sunt
expuse femeile şi minorităţile sexuale – este legată de arborele de cercetare pentru
protecţia naţională şi de arborele de cercetare pentru alternativa refugiului intern.

Arborele de cercetare 5: Situaţia femeilor
Care este statutul legal şi social al femeilor în ţara de origine?
Femeile au drepturi civile, politice şi socio-economice?
Există o legislaţie antidiscriminatorie?
Există dovezi pentru condamnarea sau pedepse discriminatorii ale
femeilor pentru anumite crime?
Există o legislaţie pentru anumite scopuri politice justificabile care implică
violarea drepturilor omului (ex. Sterilizare sau avort forţat pentru controlul
demografic)?
Există dovezi pentru tipare de discriminare legală sau de-facto împotriva
femeilor de o natură substanţial prejudiciară pentru persoana în cauză
(ex. Limitări grave ale dreptului de a câştiga existenţa, ale dreptului de a
practica o religie sau acces la educaţie?)

Ce norme şi politici/practici tradiţionale culturale şi sociale sunt predominante în ţara de
origine? Există rapoarte despre practici tradiţionale dăunătoare?
Există legi împotriva femeilor care încalcă normele sociale sau culturale?
Ce pedeapsă este prevăzută?
Sunt aceste legi puse în aplicare? Statul oferă protecţie de la anumite tipuri
de vătămări care afectează femeile?
Există o interdicţie legală a violenţei de stat şi non-statală, inclusiv violenţa
sexuală, împotriva femeilor sau homosexualilor?
Există rapoarte cu privire la poliţie sau autorităţi publice care refuză să
protejeze femeile împotriva comportamentului dăunător al persoanelor private?
Există rapoarte despre autorităţile publice care rămân inactive în faţa
comportamentului dăunător împotriva femeilor?
Sunt autorităţile publice în măsură să intervină (ex. Există o lipsă de personal)?
Există rapoarte asupra actorilor privaţi care comit violări ale drepturilor omului
împotriva femeilor şi primesc pedepse disproporţionat de mici?
Societatea/statul vede femeia ca individ sau doar ca parte din comunitate sau o
extensie a soţului?
Există dovada hărţuirii, intimidării, detenţiei, ameninţării împotriva femeii din
cauza afilierii cu rudele sau soţul care au o anumită opinie politică (opinie politică
atribuită, persecuţie reflex) sau din cauza apartenenţei la un anumit grup (ex.
purificare etnică)?

Întrebările de cercetare asupra alternativei de refugiu intern pentru
solicitanţi de azil feminini?
Care sunt posibilităţile cu privire la transport, există riscuri pentru siguranţa
personală (război civil/vulnerabilitate unei femei singure) sau există bariere
naturale (munţi, inundaţii, fluvii, etc.) care împiedică mutarea în altă parte a ţării?
Există bariere legale care ar putea să împiedice alternative de refugiu intern? De
exemplu interdicţia femeilor de a călători fără permisiunea unei rude masculine sau
reglementări de reşedinţă în marile oraşe (impact asupra femeilor?)
Există bariere personale pentru solicitantul individual? Există
o regiune de relocalizare liberă de persecuţie?
Ar fi persecutorul motivat şi în măsură să persecute sau să acţioneze printrun alt agent?
Există riscul unei noi persecuţii?
Există vătămare serioasă în regiunea propusă (lipsa stabilităţii şi securităţii, lipsa
protecţiei drepturilor omului, lipsa hranei) care ar duce la o nouă strămutare sau la
returnarea în regiunea persecuţiei
Există aşteptări rezonabile ca persoana să fie relocalizată în regiunea propusă?
Circumstanţe personale: calificare şi aptitudini individuale, etnie, vârstă, grija unui
copil, etc.

Informaţii despre drepturile generale ale omului şi securitatea situaţiei
Supravieţuirea economică: Cazare (ar închiria propietarii femeilor singure, chiriii
discriminatorii pentru femei singure), munca (rata şomajului, posibilităţi de
angajare pentru femei, au voie să muncească, condiţii asemănătoare sclaviei,
prostituţie, trafic) alte asistenţe (case pentru femei, adăposturi, reţele familiale –
probabilitatea de a fi acceptată, riscul de a fi găsită)
Există rapoarte sau evaluări despre situaţia persoanelor feminini strămutate intern?
Vezi studiul de caz 2: Afghanistan

Cunoaşterea şi Evaluarea Surselor

MODULUL B
CUNOAŞTEREA ŞI EVALUAREA SURSELOR
OBIECTIVE

La sfârşitul sesiunii participanţii vor putea să:
> Numească tipurile de surse utilizate pentru cercetarea informaţiilor din ţara de origine
> Numească criterii pentru evaluarea surselor
> Explice mecanismele de monitorizare şi raportare ale drepturilor omului
> Aplice criteriile pentru evaluarea surselor la sursele individuale
> Facă diferenţa dintre surse secundare şi originare
> Identifice sursele originare
> Compare sursele secundare cu cele originare
> Identifice sursele în concordanţă cu problemele legate de drepturile omului şi subiectul
cercetării
> Compare utilitatea surselor diferite şi să le relaţioneze cu problemele de cercetare
> Prioritizeze şi selecteze sursele pentru a crea rezultate de cercetare sigure şi echilibrate
Grup Ţintă: Cercetători şi utilizatori pentru informaţiile din ţara de origine

Identificarea surselor
Identificarea surselor necesare este primul pas pentru o cercetare a informaţiilor din ţara de
origine eficientă. Cunoaşterea surselor şi capacitatea de a le selecta în concordanţă cu
criteriile de relevanţă, siguranţă şi credibilitate sunt aptitudini importante de dezvoltat.
Identificarea surselor este un proces continuu şi intervine de multe ori în timpul unei cercetări.
Totuşi, cunoaşterea surselor de bază oferă un punct de plecare pentru orice cercetare şi oferă
îndrumare importantă de-a lungul procesului de cercetare.
Cercetătorii informaţiilor din ţările de origine utilizează o varietate de surse, de la publicaţii
guvernamentale şi rapoarte publicate de organizaţii internaţionale şi regionale pentru apărarea
drepturilor omului, până la media internaţională şi naţională. Marea parte a cercetării se
organizează cu ajutorul materialului scris dar va fi important pentru cercetători să stabilească
legături şi cu sursele orale – experţi de ţară care lucrează în cadrul universităţilor, oameni care
lucrează pe teren, apărători ai drepturilor omului locali, ziarişti, refugiaţi din ţara gazdă – pentru
a putea găsi răspunsuri la multe probleme care se nasc din procedura de determinare a
statutului de refugiat.
Cercetătorii selectează sursele în funcţie de nevoia de informaţii. Sursele sunt astfel
diferenţiate în funcţie de problemele pentru care găsesc răspunsuri şi în funcţie de
reputaţia lor ca sursă sigură. Este de asemenea important de ştiut care surse se bucură
de credibilitate sau cântăresc greu în faţa organelor naţionale de luare a deciziilor.
Sursele pot fi diferenţiate prin:
editură

cine?

conţinut/temă

ce?

Scopul publicaţiei

de ce?

metodologie

cum?

actualitate

când?

Surse de bază
Există un număr de surse care pot fi considerate surse de bază sau surse standard în
cercetarea informaţiilor din ţara de origine. Ele îndeplinesc anumite cerinţe metodologice şi în
timp ce unele dintre ele au madate tematice restricţionate, cele mai multe oferă răspunsuri la
probleme legate de drepturile omului relevante pentru cercetare şi informaţii de bază actuale
despre ţara de origine. Următoarea listă (neexhaustivă) a fost dezvoltată după consultarea
partenerilor proiectului Reţeaua & Pregătirea pentru Informaţiile din Ţara de Origine, cât şi a
UNHCR şi ECRE. Acestea sunt considerate surse de bază, însemnând că cercetătorii şi
utilizatorii ar trebui să le consulte înainte de a termina cercetarea şi de a strânge dovezi cu privire
la informaţiile din ţara de origine.
Rapoarte guvernamentale şi non-guvernamentale umanitare şi asupra drepturilor
omului
Amnesty International (AI)
Consiliul Europei (COE)
Rapoartele Secretarului General
Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (PACE)
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii (CPT)
Comisia Europeană împotriva Rasismului şi Intoleranţei (ECRI)
Supravegherea drepturilor omului (HRW)
Federaţia Internaţională pentru Drepturile Omului (FIDH)
Casa Libertăţii
Federaţia Internaţională Helsinki (IHF)
Consiliul Norvegian pentru Refugiaţi: proiect global pentru persoanele strămutate
Organizaţia Mondială împotriva Torturii (OMCT)
Organizaţia pentru Securitatea şi Cooperarea în Europa (OSCE)

Naţiunile Unite
Înaltul Comisar al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR)
Înaltul Comisar al Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului (UNHCHR)
Secretarul General al Naţiunilor Unite
Oficiul pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (UN OCHA)
Comitetul Statelor Unite ale Americii pentru Refugiaţi (USCR)
Departamentul de Stat al SUA

Unităţi/produse guvernamentale şi non-guvernamentale
pentru informaţii din ţara de origine
Amnesty International Germania (secţia de azil)
Oficiul Federal pentru Străini (Auswärtiges Amt)
Oficiul Federal pentru Refugiaţi, Elveţia (Bundesamt für Flüchtlinge BFF)
Serviciul Danez pentru Imigrare (Udlændingestyrelsen)
Consiliul pentru Imigrare şi Refugiaţi, Canada (IRB)
Ministerul Afacerilor Externe, Olanda (Ministerie van Buitsenlandse Zaken)
Consiliul Elveţian pentru Refugiaţi (Schweizerische Flüchtlingshilfe) (SFH)
UK Home Office
Biroul pentru Servicii de Cetăţenie şi Imigrare al SUA – Centrul de Informare al
Resurselor
Analiza conflictului
Grupul Internaţional pentru Crize (ICG)
Forumul despre avertizarea şi răspunsul timpurii (FEWER)
Surse de ştiri:BBC, IRIN, IWPR, RFE/RL, agenţii de presă, ziare internaţionale/naţionale

Mecanisme internaţionale de monitorizare a drepturilor
omului
Comunitatea internaţională a stabilit mecanisme variate pentru monitorizarea drepturilor
omului, mandatând instituţiile specifice sau persoane cu sarcina de a observa şi raporta
violările drepturilor omului. Rapoartele înaintate şi produse de aceste organe reprezintă
sursele principale ale informaţiilor din ţara de origine.
De la Declaraţia Universală pentru Drepturile Omului, Naţiunile Unite au codificat un număr de
tratate asupra drepturilor omului care guvernează legile internaţionale pentru drepturile omului.
Au stabilit de asemenea un mecanism de monitorizare a tratatelor, care obligă Statele membre
la tratate să înainteze aşa numite rapoarte ale statelor membre despre implementarea
Tratatelor Naţiunilor Unite despre Drepturile Omului în legislaţia şi practica lor naţională.
Comitetele Naţiunilor Unite au stabilit să monitorizeze implementarea tratatelor şi invită
statele membre să facă comentarii asupra acestor rapoarte, cât şi ONG-urile să înainteze
punctele lor de vedere asupra gradului de implementare în ţara respectivă (rapoarte din
umbră). Naţiunile Unite au stabilit de asemenea mecanisme de monitorizare bazate pe
cartă care pot stabili proceduri speciale pentru monitorizarea respectului faţă de drepturile
omului şi pentru investigarea violărilor drepturilor omului. (Raportorii speciali ai Naţiunilor
Unite, grupuri de lucru independente)
In plus faţă de mecanismele de monitorizare a drepturilor omului din partea Naţiunilor Unite, un
număr de instrumente regionale pentru drepturile omului şi sisteme de monitorizare au fost
puse la punct. În Europa, cel mai important mecanism de monitorizare este cel înfinţat de
Consiliul Europei şi de Convenţia Europeană despre Drepturile Omului. Organizaţia pentru
Securitatea şi Cooperarea în Europa (OSCE) a fost mandatată din ce în ce mai des pentru a
monitoriza şi a promova drepturile omului ca măsură de prevenire a conflictelor pe teritoriile
statelor participante.
Aceste mecanisme de monitorizare produc rapoarte despre drepturile omului care reprezintă
o varietate de puncte de vedere: puctul de vedere oficial al statului în cauză, al ONG-urilor
locale şi internaţionale, rezultatele raportorilor independenţi sau a experţilor în drepturile
omului şi concluziile organelor legale sau politice mandatate de comunitatea internaţională
pentru monitorizarea şi implementarea drepturilor internaţionale ale omului.
În timp ce UNHCR nu este în mod special mandatat pentru monitorizarea şi raportarea
despre violările drepturilor omului din ţările de origine, prevederile despre liniile orientative
pentru eligibilitatea specifică de ţară şi luările de poziţie ale UNHCR despre grupuri în
pericol, răspunsurile UNHCR la cerinţele din partea autorităţilor pentru determinarea statutului
de refugiat sau din partea consilierilor legali sunt justificate de mandatul UNHCR de a
supraveghea aplicarea Convenţiei de la Geneva.
Comitetul Internaţional al Crucii Roşii (ICRC) este mandatat să monitorizeze aplicarea
regulilor din legea internaţională umanitară. Concluziile comitetului sunt confidenţiale. Orice
suspiciune cu privire la violarea legii umanitare internaţionale este analizată în legătură
directă cu guvernul şi actorii în cauză. Doar în cazuri excepţionale, ICRC poate face
concluziile sale publice. Un număr de organizaţii umanitare şi pentru drepturile omului
monitorizează de asemenea violarea legii umanitare internaţionale şi publică concluziile
sale. Declaraţiile pregătite pentru procese pot conţine informaţii din ţara de origine foarte
importante, acolo unde este necesară descrierea detaliată a evenimentelor dintr-un
anumit loc, a presupuşilor persecutori şi a relaţiilor de putere din armată sau din grupuri
armate. Vezi Anexa: Descrierea sursei, pentru alte detalii despre sursele principale.

Surse specializate
Luaţi în considerare utilitatea surselor principale cu privire la întrebări specializate şi
familiarizaţi-vă cu sursele specializate.
Cele mai multe site-uri de Internet despre informaţiile din ţara de origine şi drepturile omului
conţin o colecţie de link-uri către alte site-uri sortate după regiune, ţară sau problemă. Aceste
directoare sunt actualizate regulat şi astfel sunt un punct de plecare mai bun pentru o imagine
de ansamblu a surselor specializate decât în mod evident limitata listă de surse dată de
manual. Ghiduri de navigare scurte pentru site-uri sunt de asemenea oferite de descrierea
sursei, cât şi pe ecoi.net, din moment ce o sursă tipărită îşi pierde rapid actualitatea.
Directoare selectate despre resurse de informaţie din ţara de origine şi de drepturi
ale omului:
Amnesty International: > Link-uri: Site-uri despre drepturile omului
http://web.amnesty.org/web/links.nsf/external-sites?OpenView
Derechos, drepturile omului:

> Link-ul drepturile omului http://www.derechos.net/links/ şi
> drepturile omului în lume:
http://www.derechos.org/human-rights/world.html (pe ţară)
http://www.derechos.org/human-rights (pe problemă)

ecoi.net: > Resurse de informaţie din ţara de origine http://www.ecoi.net/doc/en/15/content/
Migrarea forţată online: > Resurse regionale http://www.forcedmigration.org/browse/regional/
INCORE Conflict Data Service: oferă ghiduri de Internet. Ele nu au fost actualizate recent,
dar oferă în continuare o imagine de ansamblu utilă asupra surselor ca introducere pentru o
ţară sau temă.
Ghiduri de ţară pe Internet
http://www.incore.ulst.ac.uk/services/cds/countries/
Ghiduri tematice pe Internet
http://www.incore.ulst.ac.uk/services/cds/themes/
Elisa Mason, (18 Martie 2002) LLRX 'Actualizarea Ghidului pentru Cercetarea ţării în
Determinarea Statutului de Refugiat,
http://www.llrx.com/features/rsd2.htm
Elisa Mason, (1 Aprilie 2002) LLRX 'Actualizarea Anexei: Drepturile Omului, Resursele ţării
şi ale informaţiei legale pe Internet, http://www.llrx.com/features/rsd bib2.htm
UNHCR RefWorld Reflink: http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/reflink
Surse şi baze de date
Este important să se facă diferenţa între sursă şi bază de date. O sursă prezintă
informaţie la prima mână care este colectată şi scrisă de organizaţia care publică.
Informaţia poate fi cercetată în timpul unei misiuni pe teren sau a unei vizite şi este în
mare parte prezentată într-un raport (AI raport anual, rapoartele de ţară UNHCR, etc.)
O bază de date prezintă informaţiile de la diferite surse aplicând diferite criterii de
selectare. Conţinutul bazei de date poate oferi lista link-urilor şi poate include
rapoartele originale sau doar rezumate. Bazele de date sunt foarte utile pentru
cercetare pentru că oferă compilaţii ale surselor diferite şi informaţii despre ţări şi/sau
teme. Amintiţi-vă că pentru verificarea, evaluarea şi confirmarea materialului trebuie să faceţi
referire la sursa originală. Nici o bază de date nu poate fi completă şi nu ar trebui să vă
bazaţi pe o singură bază de date.

_

Exemple de baze de date pentru cercetarea informaţiilor din ţara de origine:
ecoi.net (ghidul de navigare este disponibil în anexă)
UNHCR RefWorld (ghidul de navigare este disponibil la descrierea sursei UNHCR;
UNHCR CD-Rom conţine instrucţiuni detaliate pentru navigare şi motorul de căutare)
asylumlaw.org – Bază de date pentru informaţiile din ţara de origine
Consiliul pentru Refugiaţi şi Imigrare, Canada – Bază de date pentru informaţiile din
ţara de origine
ReliefWeb – Informaţii umanitare şi despre Naţiunile Unite
Hurisearch nu este o bază de date ca atare, ci un motor de căutare specializat în
recuperarea informaţiilor despre drepturile omului de pe Internet
allAfrica.com colectează surse de ştiri din Africa.

Criteriile pentru evaluarea surselor
Cine, ce, de ce, cum şi când?
UNHCR face rezumatul următoarelor principii pentru evaluarea surselor în teza din februarie
2004 despre informaţiile din ţara de origine:
"26. De regulă, evaluarea unei anumite surse este importantă pentru stabilirea:
(i) Cine a produs informaţia şi cu ce scop (luând în considerare mandatul şi
filozofia producătorului de informaţie);
(ii) Dacă producătorul informaţiei este independent şi imparţial;
(iii) Dacă producătorul informaţiei posedă cunoştinţe dovedite;
(iv) Dacă informaţia produsă este prezentată într-un mod potrivit (mai mult obiectiv
decât subiectiv, fără comentarii exagerate);
(v) Dacă a fost aplicată o metodologie ştiinţifică şi dacă procesul a fost transparent
sau dacă sursa emite judecăţi
27. În final sursele de informaţii ar trebui reevaluate regulat deoarece circumstanţele care se modifică
pot afecta exactitatea şi siguranţa informaţiei." (UNHCR Februarie 2004, paragraf 26)
În timp ce de multe ori este destul de simplu de văzut care organizaţie sau individ a produs
un raport, unele cercetări trebuie făcute asupra misiunii şi mandatului sursei cât şi asupra
metodologiei de raportare pentru a stabili dacă autorul posedă cunoştinţe despre o anumită
situaţie şi dacă el sau ea foloseşte stilul de scris potrivit.
Independenţa şi imparţialitatea unei surse poate fi derivată doar dintr-o combinaţie a mai
multor criterii, cum ar fi mandatul, scopul raportării, finanţare, publicare şi propietar, stil,
raportare echilibrată despre persecutori şi victimele lor. Concentrarea asupra unei anumite
probleme nu înseamnă neapărat că o sursă nu este imparţială: va trebui să luaţi în considerare
mandatul sursei pentru a determina dacă problema aleasă reflectă o părtinire sau are un scop
limitat al raportării.
Scopul raportării (de ce?) joacă un rol important: cele mai multe rapoarte asupra drepturilor
omului nu sunt făcute doar pentru scopuri informaţionale, ci pentru analizarea măsurilor
luate pentru oprirea violării şi protejarea victimelor. Unele organizaţii de avocatură pot
exagera intensitatea violării. Unele folosesc limbaj dramatic pentru a pune accentul pe
nevoia de acţiune (poate chiar mai mult dacă sunt şi ele afectate de situaţie). Majoritatea
organizaţiilor pentru drepturile omului, au ajuns la concluzia că adunarea informaţiilor
despre fapte le va permite să presteze o muncă de avocatură mai eficientă şi vor depune

eforturi pentru a evita erorile de fapte sau în judecată care ar putea avea efecte negative
pentru capacitatea lor de a influenţa publicul. Este important de evaluat dacă informaţia
se bazează pe fapte observabile sau dacă derivă din opinii şi impresii.
Siguranţa informaţiei va depinde de asemenea de metodologia de cercetare, adică cum a fost
strânsă informaţia? Autorul are informaţia originară? Când a fost cercetată informaţia?
Instituţia are o prezenţă permanentă în ţară? Este raportul bazat pe surse secundare? Este
cercetat cu atenţie şi se bazează pe multe surse care au informaţii originare şi de actualitate?
Sau se angajează în circuitul de informaţii (adică citate şi referinţe care duc la o sursă
secundară mai degrabă decât la informaţia originară)? Cât de dificil ar fi fost să facă referire la
sursa originară? Acolo unde sunt folosite surse secundare ar trebui să verificaţi citatele şi
rezumatele la sursele originare ca parte din confirmarea şi analiza Dvs. Aceasta vă va ajuta
să evaluaţi o anumită sursă acolo unde citatele sunt incomplete, inexacte sau scoase din
context.
Anexa oferă descrieri
criteriilor detaliate.

detaliate ale surselor principale selecţionate pe baza

Misiune/Mandat:

declaraţia oficială a organizaţiei

Grup ţintă/audienţă:

publicul, guvernele, oameni politici, activişti pentru
drepturile omului, Comitete ale Naţiunilor Unite, tribunale,
ofiţeri de decizie

Obiective:

intenţia de publicare – informarea publicului, politica
avocaturii, avocatura drepturilor omului, lobby-ul unui
guvern, eliberarea de prizonieri, informarea ofiţerilor de
decizie, informarea comunităţilor pentru drepturile
omului, raportarea către donatori, strângerea de fonduri

Finanţare:

de la persoane, fundaţii, guverne, etc

Scopul raportării:

ce ţări, care teme, ce nivel de detaliu (declaraţii ample,
evaluări, incidente)

Metodologia raportării:

care surse sunt utilizate (misiuni, interviuri, monitorizarea
continuă pe teren, cercetarea la sursele secundare) Cum
este selectată informaţia? Sursele urmează principiul
confidenţialităţii şi al transparenţei? Stilul specific al
sursei

Ciclul publicării:

anual, semestrial, actualizări ad hoc. Cât de actuală este
informaţia în momentul publicării?

La unele surse veţi găsi de asemenea ghiduri de navigare pentru site-urile lor.
Navigarea pe site-urile de Internet:
origine?

Unde găsiţi informaţii relevante din ţara de

_

Consideraţii practice
In practică, veţi evalua de multe ori sursele intuitiv în timp ce continuaţi cu cercetarea Dvs.
Veţi nota mai întâi autorul şi vă veţi simţi mai bine dacă este o organizaţie cu reputaţia de a
raporta în mod obiectiv şi intensiv despre o anumită ţară sau situaţie a drepturilor omului.
Cine foloseşte aceste surse? Este sursa parte a unei reţele de reputaţie? Sunt citaţi regulat
în alte publicaţii?
Veţi lua în considerare contextul instituţional: Este o sursă guvernamentală sau nonguvernamentală sau face parte dintr-un mecanism oficial de monitorizare a drepturilor
omului?
Dacă este o sursă guvernamentală, veţi nota dacă este vorba de guvernul ţării în cauză
sau un guvern străin. Care sunt interesele politicii guvernamentale? Dar realizările în
domeniul drepturilor omului?
Informaţia produsă de guvernul în cauză trebuie analizată cu atenţie: pe de o parte
admiterea violării drepturilor omului în trecut de către responsabili guvernamentali (sau alţi
persecutori) poate avea o mare influenţă. Pe de altă parte guvernele vor încerca de multe ori
să justifice acţiunile lor sau să nu menţioneze de loc anumite probleme legate de drepturile
omului. Rapoartele trebuie văzute în contextul politic mai: guvernele ar putea să admită
unele probleme pentru a evita prea mult criticism despre altă problemă. Statisticile
guvernului trebuie folosite cu mare precauţie şi unde este posibil, confirmate cu grijă.
Fiţi conştienţi de interesele politicii străine sau naţionale ascunse în rapoartele despre situaţia
drepturilor omului dintr-o anumită ţară de origine: interese de securitate şi comerţ, consideraţii
diplomatice, pot juca un rol important.
Vă veţi nota dacă detectaţi o anumită părtinire în stilul scrierii. Este acuzator? Dă vina
unei părţi mai mult decât altei părţi? Corespunde modului în care alte surse descriu
situaţia sau nu sunt menţionate violările drepturilor omului din partea unui anumit
actor?
Rapoartele ONG-urilor pot fi sigure sau mai puţin sigure, în funcţie de mandatul lor şi
metodologia de raportare. ONG-urile care reprezintă interesele unui anumit grup – etnic sau
religios – sunt mult mai dificil de evaluat decât ONG-urile care raportează amplu şi intensiv
asupra unui număr de probleme şi regiuni.
Rapoartele organelor oficiale de monitorizare a drepturilor omului au avantajul unui mandat
regional sau internaţional care oferă baza expertizei şi permite accesul la informaţia despre
anumite practici ale drepturilor omului. Totuşi, ei vor fi câteodată împiedicaţi de la a organiza
imediat investigaţii sau nu li se va permite accesul în ţară sau regiune. De multe ori, astfel de
organe strâng informaţii în mod confidenţial. Verificaţi dacă un document este produs de un
organ politic (compus din delegaţi guvernamentali) sau de un organ care monitorizează
(compus din experţi şi membri independenţi).
Rapoartele media sunt un factor important pentru construirea unei cronologii a
evenimentelor. Comentariile media sunt dificil de evaluat şi folositoare doar în puţine cazuri.
În ţările de origine media are avantajul de a fi aproape de sursa de informaţii sau chiar să fie
martoră dar poate folosi un stil de a scrie diferit de cel din vest. Este important să cunoaşteţi
cine este editorul şi de unde provine finanţarea unui ziar dintr-o anumită ţară de origine.

Dacă nu cunoaşteţi un ziar citiţi mai multe articole şi editoriale pentru a vedea care este
poziţia lui.
Verificaţi directoarele media pentru a vedea dacă găsiţi informaţii despre proprietar şi
fundalul politic al unui ziar sau al unei reviste. Media internaţională poate fi mai puţin
părtinitoare decât cea locală dar este extreme de selectivă la descrierea evenimentelor
din ţările izolate. Unele proiecte media finanţate de Naţiunile Unite sau organizaţii
internaţionale promovează jurnalismul independent şi rapoartele despre probleme în
afara politicilor internaţionale.
Luări de poziţie şi opinii ale experţilor sunt surse de informaţii din ţara de origine deosebit de
importante. Ele au fost scrise tocmai pentru că o instituţie sau un expert sunt considerate
autorităţi într-un anumit domeniu şi îşi pot exprima opinia despre cum va evolua situaţia dintro ţară, sau dacă o persoană sau un anumit grup de persoane va fi în pericol în momentul
returnării. Evaluaţi dacă opinia şi argumentele oferite se bazează pe fapte care pot fi
verificate prin confirmarea altor surse sau prin examinarea autorului informaţiei cu privire al
cum a adunat cunoştinţele sale. Audierile publice sau seminariile despre informaţiile din ţara
de origine sunt oportunităţi importante pentru evaluarea surselor.
Acolo unde este posibil utilizaţi experţi şi persoane de contact în care aveţi încredere decât să
utilizaţi surse despre care nu găsiţi informaţii de bază.
Limba şi stilul unei surse ne poate spune multe despre părtinirea şi punctul ei de vedere.
Cercetarea atentă este reflectată prin informaţii care susţin argumentele şi concluziile, prin
referinţele transparente sau textul editat. Luaţi în considerare dacă autorul a scris în limba sa
maternă sau dacă raportul în limba engleză a fost editat de un ONG mic dintr-o ţară
nevorbitoare de limba engleză. Tonul şi stilul ar putea fi mai importante decât gramatica şi
editarea în astfel de cazuri.
Sursele care par nesigure (ex. Statistici guvernamentale, materiale fără referinţe – inclusiv
apariţii pe liste de mailing – materiale părtinitoare, îndoieli asupra expertizei autorului, greşeli
reale) ar trebui verificate cât de meticulos posibil. Utilizarea cunoştinţelor Dvs. despre situaţia
ţării poate ajuta la evaluarea exactităţii informaţiei oferite de o astfel de sursă, chiar dacă sursei
îi lipseşte credibilitatea.
În timp ce regula confirmării este importantă, de multe ori veţi fi nevoit să folosiţi surse
prost definite şi dubioase tocmai pentru că nu există alte surse. Lipsa confirmării pentru
declaraţia unui solicitant poate avea consecinţe grave pentru cazul său.
De aceea, nici o sursă nu va fi exclusă în mod arbitrar de la prezentarea rezultatelor
cercetării, adică informaţia de la sursele dubioase este mai bună decât nici un fel de
informaţie. Amintiţi-vă că depinde de ofiţerul de decizie să cântărească dovada, nu de
cercetătorul informaţiei din ţara de origine să excludă informaţia.

Aptitudini & strategii de cercetare

MODULUL C APTITUDINI &
STRATEGII DE CERCETARE
Modulele A şi B s-au ocupat de formularea întrebărilor sistematice de cercetare (arborii de cercetare)
respectiv cu identificarea şi evaluarea surselor care ne oferă informaţii prin răspunsul la aceste întrebări.
Ne îndreptăm acum spre partea cea mai practică a programului de pregătire, în care cunoştinţele
dobîndite despre standardele informaţiilor din ţara de origine, relevanţa informaţiei şi criteriile de selecţie
pentru surse vor fi puse în aplicare în procesul de cercetare. În timp ce o parte din textul ce urmează va
ajuta autodidacţii să-şi îmbunătăţească abilităţile de cercetare, obiectivele studiului vor fi atinse doar prin
rezolvarea exerciţiilor practice din cadrul sesiunilor de pregătire.

OBIECTIVE

La sfîrşitul acestei sesiuni, participanţii vor putea să:
> Aplice şi reflecteze asupra standardelor informaţiilor din ţara de origine în cadrul
cercetării practice
> Evalueze informaţiile adunate în cadrul cercetării şi să le pună în legătură cu
întrebările de cercetare formulate la începutul ciclului de cercetare
> Selecteze cele mai relevante informaţii de la sursele identificate ca fiind cele mai în
măsură să răspundă la întrebarea de cercetat
> Utilizeze metoda de verificare pentru a produce rezultate de cercetare exacte şi
echilibrate
> Revadă şi analizeze informaţia bazată pe cunoştinţele de ţară şi pe alte rezultate ale
cercetării
> Evalueze rezultatele cercetării şi adapteze strategia de cercetare folosită anterior în
concordanţă cu rezultatele obţinute
> Explice principiile fundamentale ale căutării pe Internet
> Formuleze termeni de căutare şi să-i adapteze la diversele motoare de căutare
> Extindă şi limiteze conceptele şi pârghiile de căutare
> Utilizeze variaţii de ortografie pentru nume proprii şi nume de locuri
> Rezolve situaţii cu cantităţi mari de informaţie
> Rezolve situaţii unde se găseşte un număr limitat de informaţii
Grup ţintă: Cercetători şi utilizatori ai informaţiilor din ţara de origine

Strategii de cercetare
Dezvoltarea unei strategii sistematice de cercetare va ajuta la organizarea efectivă şi eficientă
a unei cercetări. În primul rind, este importantă înţelegerea cerinţei. Ce informaţie este cerută
şi de ce? Ce informaţie caut, unde o caut şi cum? Cât va dura pînă termin cercetarea? Voi
avea nevoie de surse externe?
Dacă simţiţi că nu aţi înţeles întrebarea (ori la începutul cercetării sau de îndată ce aţi dobândit
nişte cunoştinţe despre situaţia ţării) contactaţi persoana care a formulat cererea pentru
verificare.
Este parte din strategia de cercetare să decideţi dacă doriţi să limitaţi cercetarea la o anumită
bază de date sau un anume set de surse, sau dacă doriţi să căutaţi tot Internetul sau dacă
aveţi nevoie să consultaţi materiale off-line sau experţi externi. Aceasta va depinde în mare
parte de tipul de problemă pe care o cercetaţi.
Cunoaştera sursei va ajuta în alegerea celei mai eficiente strategii de cercetare.

Dacă problema de cercetat se referă la principalele violări ale drepturilor omului
consultarea sistematică a rapoartelor Naţiunilor Unite sau a organizaţiilor importante
pentru drepturile omului, sau a unei organizaţii specializată pe problema de care sunteţi
interesat, va fi mai rapidă decît introducerea unor termeni de căutare în baze de date sau
Google.
Dacă sunteţi în căutarea evaluării riscurilor pentru un anumit grup, va trebui să ştiţi care
organizaţii, instituţii şi indivizi oferă luări de poziţie sau opinii de expert despre anumite ţări
sau grupuri. În astfel de cazuri va trebui să începeţi cu o bază de date specializată, cum ar
fi ecoi.net, RefWorld, IRB, sau o bază de date internă.
Dacă trebuie să verificaţi dacă o demonstraţie a avut loc la o dată anume şi într-un
anumit loc, aţi putea să căutaţi într-o bază de date electronică a rapoartelor media (ex.
IRIN, NEXIS, Factiva, allafrica.com, ecoi.net) sau Google. În funcţie de data evenimentului şi de
perioada de raportare, este folositor să verificaţi Departamentul de Stat al SUA pentru
rapoartele statelor pentru a confirma informaţiile despre demonstraţii, întâlniri politice sau reacţii
guvernamentale. Amnesty Urgent Actions oferă de asemenea detalii – cu toate că uneori
neconfirmate – despre arestări foarte recente din presupuse motive politice.
Dacă aveţi nevoie de informaţii despre un partid politic va trebui să verificaţi unul din
directoriile online (ex. CIA World Factbook, Political Parties of the World) sau să faceţi
referire la anexele din rapoartele de ţară (ex. UK Home Office, Europa Yearbooks). Din
cauza diverselor traduceri şi variaţii ortografice, informaţiile despre numele partidelor
politice, cît şi orice alt nume propriu trebuie atent verificate şi comparate.
Dacă sunteţi în căutarea unor practici culturale sau religioase ale unui anumit grup, ar trebui
să consultaţi paginile de Internet ale asociaţiilor, institutelor sau cărţi şi ziare specializate în
antropologie. Baza de date cu rezultatele Directoratului de Cercetare al Consiliului pentru
Imigrare şi Refugiaţi este întotdeauna un bun punct de pornire pentru părerile experţilor
despre practicile culturale sau religioase.
Cercetarea informaţiilor despre geografie, limbă şi etnie dă naştere la probleme de cercetare
deosebite care vor fi discutate în continuare.
Cunoaşterea surselor Dvs. este de asemenea o condiţie esenţială pentru evaluarea
cercetării Dvs. Dacă termenii de căutare nu au avut ca rezultat materiale de la o anumită
sursă care vă raportează în mod regulat despre problema pe care o cercetaţi, înseamnă
că probabil aţi trecut cu vederea informaţii importante.
Doar atunci cînd nu puteţi găsi informaţia pe care o căutaţi la sursele sau în bazele de
date pe care le folosiţi de obicei, ar trebui să vă adresaţi Internetului sau să căutaţi în
Google. Dacă credeţi că sursa Dvs. obişnuită nu conţine informaţia de care aveţi nevoie,
din cauză că nu intră în domeniul ei sau pentru că informaţia este foarte specifică, puteţi
începe cu o căutare în Google.
Totuşi, unde veţi începe în practică va depinde în egală măsură de preferinţele personale şi de
eficacitatea strategiei de cercetare sugerată aici. Odată ce v-aţi familiarizat cu sursele şi
strategiile de cercetare, veţi găsi o metodă de cercetare care să vi se potrivească cel mai bine.
Cercetătorii profesionişti de COI cercetează de multe ori mai multe probleme în acelaşi timp,
navigînd prin surse şi baze de date şi colectînd informaţii pentru diverse cereri. Câteodată veţi
dori să întrerupeţi rutina pentru a păstra cercetarea creativă şi interesantă. Păstraţi o listă de
control pentru a evalua procesul de cercetare şi rezultatele acestuia: vă va ajuta să sistematizaţi
modul Dvs. de cercetare şi să evitaţi greşelile chiar şi când sunteţi presat de timp.

Informaţii foarte specifice s-ar putea să nu fie de găsit în sursele Dvs. de bază şi nici în
rapoartele media la care aveţi acces. Arhive de ştiri pe bază de abonament cum ar fi LEXISNEXIS, Factiva, sau BBC Monitoring ar putea fi de folos în localizarea acestui fel de
informaţii. Cu îmbogăţirea experienţei veţi dobândi un presentiment dacă o anumită întrebare
poate fi rezolvată cu succes sau nu. Exerciţiile practice din materialul trainerului, totuşi, conţin
cîteva întrebări la care cercetătorii experimentaţi nu se aşteptau să găsească informaţii, dar
care s-au dovedit a fi rezolvabile.
De aceea este important fiţi receptiv la nou şi consecvent în metoda Dvs. de cercetare. În
acelaşi timp trebuie să fiţi în măsură să terminaţi cercetarea Dvs. dacă simţiţi că aţi verificat
sursele de bază şi alte modalităţi de a răspunde cerinţei. Dacă simţiţi că o anumită
întrebare cere resurse de timp disproporţionate pentru a fi rezolvată, contactaţi persoana
care a înaintat cererea şi discutaţi dacă răspunsul este într-adevăr crucial. De multe ori
puteţi găsi în cererile foarte detaliate întrebări care sunt doar vag sau chiar deloc legate de
cercetarea la care lucraţi.
Orice aţi căuta şi indiferent de sursele utilizate, va trebui să verificaţi faptele şi să comparaţi
şi puneţi în opoziţie opinii şi evaluări. Verificarea şi evaluarea rezultatelor cercetării sunt
paşi importanţi în procesul cercetării. Contactarea unui expert va depinde de experţii la
dispoziţia Dvs. şi de termenul limită pentru răspunsul Dvs.
Atît pentru cercetarea în Google cât şi pentru cercetarea în bazele de date electronice
trebuie să fiţi familiarizat cu mecanismele motoarelor de căutare şi expert în formularea
termenilor şi pârghiilor de căutare care vor duce la rezultate folositoare.
Următoarele două secţiuni vor avea ca subiect principiile verificării şi ale evaluării ca metodă
de stabilire a exactităţii şi echilibrării rezultatelor cercetării, cât şi sfaturi şi trucuri practice
despre căutarea cu succes pe Internet. Cum veţi avea de efectuat în mod frecvent cercetări
despre geografie, limbi şi etnie, cu un număr de surse foarte specializate sau diverse strategii
de cercetare, această problemă va fi reluată în detaliu în secţiunea de aptitudini de cercetare.

Rezultate de cercetare sigure & exacte
Confirmarea
Confirmarea conştiincioasă a informaţiei este de multe ori unicul mod de a produce informaţii
din ţara de origine exacte. “Compară şi pune în opoziţie” este o metodă de cercetare şi analiză
potrivită pentru opinii şi evaluări care, la modul strict nu pot fi confirmate sau verificate, dar
trebuie echilibrate prin includerea unui număr de puncte de vedere.
Metode de confirmare pot fi:
Căutaţi sursele originare
Evitaţi citate din surse secundare – folosiţi sursele primare acolo unde sunt
disponibile
Căutaţi şi folosiţi diverse tipuri de surse (internaţionale/locale, guvernamentale/nonguvernamentale, rapoarte despre drepturile omului/surse media, cercetare
academică/ organizaţii de avocatură)
Evaluaţi siguranţa sursei
Comparaţi cu alte surse

Aplicaţi cunoştinţele Dvs. cu privire la situaţia ţării atunci cînd evaluaţi consecvenţa
unei informaţii
Combinaţi informaţii generale şi specifice: stabiliţi dacă ele produc o imagine a
situaţiei consecventă sau contradictorie
În cazul unei cereri standard va exista o cantitate mare de informaţie găsită în toate tipurile
de surse, în special în sursele de bază. Poate preferaţi să folosiţi cît mai multe surse sau
să vă bazaţi pe câteva care s-au dovedit a fi extrem de sigure de către organizaţia Dvs.
sau care cântăresc greu în ochii autorităţilor. (Vezi Modulul B: Evaluarea surselor.)
Partenerii Reţeaua & Pregătirea pentru Informaţiile din Ţara de Origine sugerează
confirmarea cu trei tipuri diferite de surse care oferă informaţii independent despre
problema în cauză. Dacă nu este posibil, una sau două surse foarte sigure şi cu reputaţie
pot fi suficiente. Dacă găsiţi doar surse nesigure, folosiţi cât de multe puteţi. Creaţi un
echilibru între informaţia de la diversele surse (ex. prin folosirea informaţiei generale dintrun raport al Naţiunilor Unite şi a două articole de ziar care descriu detaliile).
Cât de actuală este informaţia? Pentru informaţia din ţara de origine, actualitatea este
crucială iar sursele care au dezvoltat un mecanism sigur de raportare pentru un transfer rapid
al informaţiei vor fi deosebit de folositoare. Unele instituţii trec printr-un proces lung de
actualizare, care îmbunătăţeşte calitatea rapoartelor dar poate duce la întârzieri
substanţiale în publicare. În acest context, utilizarea rapoartelor media sau a
comunicatelor de presă pentru actualizarea acestor rapoarte este foarte importantă.
Acolo unde sunt disponibile multe informaţii, selectaţi informaţia în concordanţă cu siguranţa şi
reputaţia sursei, amintindu-vă că utilizarea mai multor surse şi confirmarea atentă este un
semn al calităţii cercetării informaţiilor din ţara de origine.
În multe cazuri veţi fi confruntaţi cu o lipsă de informaţie, informaţie din surse
nesigure sau informaţie fără surse. Nu folosiţi informaţia care este evident greşită.
Totuşi, nu eliminaţi informaţie doar pentru că sursa este necunoscută sau pentru că nu poate fi
evaluată corect.

Folosirea informaţiilor contradictorii
Contradicţiile trebuie scoase în evidenţă în mod explicit. Nu cercetătorul informaţiilor din
ţara de origine decide în ce sursă sau informaţie să aibă încredere, sau să excludă
anumite surse sau tipuri de informaţii. Ofiţerii de decizie cîntăresc informaţia şi dovezile şi
dau motive pentru preferinţa unei sau altei surse, sau pentru evaluarea nefavorabilă a unei
anumite informaţii.

Evaluarea continuă a cercetării
În timpul cercetării ar trebui să evaluaţi continuu rezultatele cercetării şi să adaptaţi strategia
Dvs. de cercetare în consecinţă. Atât ciclul de cercetare cât şi arborele de cercetare sunt
concepute pentru a vă sprijini în sistematizarea şi evaluarea cercetării Dvs.
Evaluaţi rezultatele cercetării în legătură cu problema de cercetat şi contextul întrebării.
Informaţia găsită dă răspunsul la cerere? Este informaţia relevantă pentru cerinţă? Este
contextul suficient de bine explicat pentru a înţelege răspunsul dat? Fiţi conştienţi de
cunoştinţele existente ale celui care lansează cererea – el sau ea se ocupă de regulă de
solicitanţi dintr-o anumită ţară de origine, sau este un domeniu nou pentru el sau ea? Se
poate pleca de la certitudinea existenţei unor cunoştinţe de bază ale situaţiei de ţară?

Cel care solicită cercetarea are nevoie de detalii sau doar de o situaţie generală a celor mai
importante probleme?
Puneţi-vă întrebările următoare (pe loc sau cu o listă de control ataşată de şirul de întrebări):
Am înţeles ce informaţie se cere?
Am folosit o strategie de cercetare consecventă?
Strategia răspunde la cerinţele standardelor de calitate?
Toate sursele de bază au fost luate în considerare?
Toate tipurile de surse au fost luate în considerare?
Au fost aplicate criteriile de evaluare a surselor?
S-a făcut referire corect la toate sursele de informaţii?
Informaţia a fost confirmată corect?
Au fost scoase în evidenţă contradicţiile?
Au fost găsite informaţii exacte sau doar indicaţii generale?
A fost găsită suficientă informaţie?
A fost atinsă consecvenţa?
Procesul de cercetare a fost documentat?
Am formulat un răspuns obiectiv?
A fost respectat termenul limită?
Au fost documentate şi arhivate la timp rezultate?
Cum ştiu când mă opresc?
Criteriile de calitate pentru un răspuns sigur: câte surse diferite ar trebui
consultate pentru confirmare? Am verificat sursele de bază care monitorizează şi
raportează în mod regulat despre problema de cercetat?
Evaluarea rezultatelor cercetării: am oferit informaţia la cele mai relevante întrebări?
Cât timp îmi va lua pentru a cerceta probleme secundare?

Concluzie
1.
2.
3.

Orice sursă este mai bună decât nici o sursă. Nu respingeţi nici o sursă care vă
răspunde la întrebare, decât dacă informaţia oferită este în mod evident greşită.
Dacă puteţi alege între surse sigure şi nesigure, concentraţi-vă pe sursele
sigure mai întâi şi faceţi referiri scurte la sursele mai puţin sigure.
Folosiţi toate sursele (sigure şi mai puţin sigure) dacă există contradicţii de
fapt sau de evaluare.

Vezi de asemenea Modulul D: Prezentarea rezultatelor

Abilităţi de cercetare
Poate mai mult decît în alte domenii, Internet-ul este instrumentul de lucru primar şi
câteodată unic al cercetătorilor informaţiilor din ţara de origine. Organizarea unei căutări pe
Internet efectivă şi eficientă este o calificare cheie pentru oricine care cercetează
informaţie. Secţiunea de faţă oferă câteva informaţii de bază asupra motoarelor şi
operatorilor de căutare de pe Internet. Descrierile surselor din anexă conţin elemente de
ajutor pentru navigare – aveţi în vedere faptul că paginile de Internet se modifică şi
informaţia se poate învechi şi poate fi depăşită foarte rapid.

Cercetarea pe Internet este o abilitate foarte practică, care poate fi îmbunătăţită cu cât
încercaţi mai mult şi cu cât reflectaţi mai mult asupra ceea ce faceţi în timpul cercetării.
Faceţi-vă însemnări asupra termenilor Dvs. de căutare şi asupra rezultatelor căutării (de
multe ori prima pagină scoasă la imprimantă de la rezultatele Google va fi suficientă
pentru a vă reaminti). Păstraţi în memorie cele mai de succes pârghii de căutare şi gîndiţi-vă
de ce au avut succes. Luaţi-vă timpul de a încerca diferiţi termeni şi de a naviga pe pagini de
Internet pe care nu le-aţi mai văzut până acum.
Pentru cititorii care vor să afle mai multe despre Internet şi motoarele de căutare vedeţi:
http://www.learnthenet.com/english/web/080www.htm
http://www.searchengineguide.com
http://www.searchenginewatch.com

Cum funcţionează motoarele de căutare?
Termenul “motor de căutare” este de multe ori folosit generic pentru a descrie atât motoarele
de căutare „bazate pe adunat” sau directoare „administrate de oameni”. Aceste două tipuri de
motoare de căutare îşi organizează listele de rezultate în moduri total diferite:
Motoarele de căutare „bazate pe adunat” cum ar fi Google, creează listele automat.
Ele adună informaţii de pe Internet, apoi persoanele caută prin ceea ce a fost găsit.
Un director „administrat de oameni” depinde de oameni pentru a-şi crea listele de
rezultate. Înaintaţi o scurtă descriere pentru site-ul Dvs. directorului, sau editorii scriu
astfel de descrieri pentru site-urile vizionate. Printr-o căutare se cercetează doar siteurile care şi-au trimis descrierile.
Motoarele de căutare nu sunt motoare de adevăr
Unele motoare de căutare ţin evidenţa mai multor pagini de Internet decât altele. Unele
motoare de căutare iau în evidenţa lor pagini de Internet mai des decât altele. Rezultatul
este că nici un motor de căutare nu are exact aceeaşi colecţie ca alt motor de căutare.
Motoarele de căutare pot de asemenea să şi penalizeze pagini sau să le excludă din
evidenţa lor dacă detectează aşa numitele “spam-uri” de motoare de căutare sau conţinuturi
illicite.
Ordonarea rezultatelor
De multe ori motoarele de căutare răspund cu o listă de rezultate unde primele 3-4
documente se adresează direct problemei de cercetat. Totuşi, ordonarea din partea
motoarelor de căutare urmează propriile sale reguli şi înţelegerea acestor reguli ajută la
evaluarea reprezentativităţii rezultatului pentru informaţiile care pot fi găsite, sau dacă trebuie
modificaţi termenii de căutare.
Locaţia şi frecvenţa cuvintelor cheie
"Paginile cu termeni de căutare care apar în titlul HTML sunt considerate a fi de multe ori mai relevante
decât altele pentru subiectul căutării. "
"Motoarele de căutare vor verifica de asemenea dacă termenii cheie de căutare apar la începutul unei
pagini de Internet cum ar fi în titlu sau în primul paragraf al textului. "
"Frecvenţa este alt factor major în modalitatea de determinare a motoarelor de căutare pentru
relevanţă. Un motor de căutare va analiza de câte ori apare termenul cheie în relaţie cu alte cuvinte pe
o pagină de Internet.”
Analiza link-urilor
Analizând cum sunt legate paginile de Internet una de alta, motorul de căutare poate
determina care este tema unei pagini şi dacă o pagină este considerată a fi
importantă şi astfel face parte dintr-o anumită ordonare.

Ordonarea rezultatelor căutării va fi astfel o combinare a următoarelor elemente: unde apare termenul
de căutare într-un document, câte alte pagini de Internet sunt legate la pagina în cauză, dacă alte
persoane au accesat pagina în cauză atunci când aveau de îndeplinit o căutare similară. Dacă analiza
link-ului unui motor de căutare este bună atunci vă puteţi aştepta la rezultate de la surse relevante şi
cu reputaţie bună chiar în capul listei cu rezultatele cercetării. Faptul că alte persoane au considerat
documentul Dvs. a fi relevant sau nu poate fi de ajutor pentru căutarea Dvs.
Aceasta înseamnă că nu puteţi să vă bazaţi întotdeauna pe prima pagină cu rezultatele căutării care
să conţină cele mai relevante documente pentru căutarea Dvs. Afişarea "words around hits" (alte
cuvinte în legătură cu cele găsite), folosită de Google, alltheweb şi majoritatea celorlaltor motoare
de căutare vă permite să scanaţi rapid dacă termenul de căutare apare într-un context relevant
pentru întrebarea Dvs. Asiguraţi-vă că afişajul "words around hits" este accesat în preferinţele Dvs.
pentru motorul de căutare.
Unicul factor pe care îl puteţi influenţa este alegerea celui mai potrivit termen de căutare.

Motoare de căutare folositoare
Google http://www.google.com
Cu Google puteţi căuta

pagini de Internet

Surse de ştiri
Grupuri de dezbateri
Căutare bazată pe directoare
Imagini

Exemple de rezultate de căutare Google:
BBC News | SOUTH ASIA | Profile: Afghan leader Ismail Khan
... absent. The former governor of Herat, Ismail Khan, has been silent since
his escape from a prison in Kandahar more than a year ago. He ...
news.bbc.co.uk/hi/english/world/south_asia/ newsid_1627000/1627699.stm - 40k - Cached - Similar
pages
Head of document (blue margin on top of screen - not: original title); direct link to full text of document
Words around hits: here you can see where and in which context your search terms appear - attention:
not all appearances of a word in the text will be displayed. See below for cache version. Original url:
Here you can see the original address of the full text document as well as its size - Cached - Similar
pages
Cached: aceasta este o copie a întregului text pe care Google l-a salvat în propriul său server în
timp ce naviga pe Internet. Dacă nu puteţi accesa documentul original prin link-ul albastru din
primul rînd puteţi apăsa pe "cached" pentru a vedea versiunea sa arhivată. Această modalitate este
folositoare în mai multe feluri:
Va oferă acces la informaţia care nu mai este disponibilă pe site-ul original;
Pentru documente mari, versiunea cached se încarcă mult mai repede şi puteţi verifica
relevanţa documentului înainte de a deschide un fişier mare PDF;
Versiunea cached va scoate în evidenţă termenii de căutare prin diferite culori, pentru o
verificare mai rapidă.

Pe pagina Help (ajutor) a Google găsiţi informaţie actualizată continuu pentru utilizarea cea
mai eficientă a particularităţilor Google şi a motorului de căutare. http://www.google.com/help/
Bara de instrumente Google oferă acces facil la Google şi la particularităţile sale direct de la
browser-ul Internet Explorer. http://toolbar.google.com/
AllTheWeb.com http://www.alltheweb.com
Caută şi afişează foarte asemănător cu Google. Foarte bun motor de căutare de control.
Amazon A9 http://www.a9.com
Filiala A9 a Amazon.com, a lansat un motor de căutare patronat de Google în Aprilie 2004.
A9 depăşeşte Google-ul, oferind un număr adiţional de particularităţi de căutare, pentru care
trebuie să fiţi înregistrat la Amazon.
Interfaţa A9' este aerisită, cu un buton mare de căutare. În plus faţă de link-urile
sponsorizate şi de rezultatele căutării la Google, există 2 căsuţe în partea dreaptă: "Book
Results” (Rezultatele cărţilor) şi "Search History." (Istoria căutărilor) Apăsând pe "open"
pentru oricare dintre ele deschide-ţi căsuţele respective.
Book results:
Rezultatele cărţilor sunt de la Amazon şi includ “căutarea în interiorul cărţii” care vă permit
să vizionaţi pagini scanate din cărţi printate care au fost de acord cu digitalizarea la Amazon.
Acest fapt este folositor pentru a decide dacă să împrumutaţi sau achiziţionaţi cartea în
cauză.
Search History:
Sub căsuţa de căutare există altă particularitate: Search History. Dacă sunteţi un client
Amazon, puteţi să folosiţi numele de utilizator şi parola Amazon pentru înregistrare, iar
căsuţa de istorie a căutărilor ţine evidenţa tuturor căutărilor pe care le-aţi efectuat în A9.
Pentru a efectua din nou o cercetare, accesaţi link-ul termenului de căutare.
Spre deosebire de particularităţile de istorie a căutărilor din Internet Explorer, Google şi
alte motoare de căutare, istoria căutărilor din A9 poate fi editată, îngăduindu-vă să
înlăturaţi pagini de care nu aveţi nevoie.
Hurisearch http://www.hurisearch.org/ (pagină în dezvoltare)
Motor de căutare specializat pe cercetarea drepturilor omului

Arhive de Internet
Wayback machine http://www.archive.org
Arhivează pagini de Internet cât timp site-ul nu blochează procesul de arhivare (mulţi
procedează astfel). Acolo unde arhivarea este încununată de succes, aceasta vă permite
accesul la versiuni vechi ale paginilor de Internet, la pagini care nu mai există şi documente
care au fost înlăturate dintr-o versiune mai recentă a paginii.

Biblioteci digitale/arhive:
Un număr de instituţii, edituri şi companii au început să pună la dispoziţie cărţi şi reviste
digitalizate. Unele oferă aceste publicaţii gratuit (majoritatea cărţilor au fost publicate acum
cîţiva ani, dar cîteodată puteţi găsi o carte clasică), majoritatea publicaţiilor însă sunt pe bază
de abonament. Dacă doriţi să folosiţi mai multe materiale academice în munca Dvs. (ex.
pentru că pregătiţi un raport despre un grup etnic şi practicile sale), merită să navigaţi pe
Internet pentru astfel de servicii şi să verificaţi dacă editurile permit achiziţionarea de articole
pe Internet. Unele biblioteci oferă de obicei servicii de poştă electronică pentru o taxă modică.

În continuare este descrisă o colecţie de pagini interesante care sunt legate sau oferă acces
nelimitat la reviste sau abonamente electronice. Cum digitalizarea este o tendinţă care se
menţine, apariţia mai multor servicii este de aşteptat pe viitor.
Directory of Open Access Journals http://www.doaj.org/
Questia - The Online Library of Books and Journals http://www.questia.com/ (cu taxă)
Project Muse. Scholarly Journals Online. The Johns Hopkins University Press in
collaboration with The Milton S. Eisenhower Library http://muse.jhu.edu/ (cu taxă)
University of California: partnership with the University of California Press and the
California Digital Library's eScholarship programme http://texts.cdlib.org/ucpress/
(gratuit, publicaţii mai vechi)
University of Houston Libraries: Scholarly Journals Distributed via the World Wide Web
http://info.lib.uh.edu/wj/webjour.html
JSTOR. The Scholarly Journal Archive http://www.jstor.org/ (cu taxă, încercaţi accesul
prin intermediul unei biblioteci)
Looksmart Findarticles http://www.findarticles.com

Organizarea unei căutări de succes
Identificarea termenilor de căutare potriviţi
Alegeţi termeni de căutare specifici în locul celor generali. Dacă sunteţi în căutare de
informaţii despre tortură, introduceţi “tortură” mai degrabă decât “drepturile omului”.
Nu puneţi întrebări (chiar dacă motorul de căutare vă îndeamnă la aceasta): “tortură Iraq
închisoare” vă aduce rezultate mai bune decât “există tortură în închisorile din Iraq?”
Amintiţi-vă că majoritatea motoarelor de căutare pe Internet caută text întreg, nu cu ajutorul
cuvintelor cheie. Veţi face o cercetare de succes doar atunci când alegeţi termenii de căutare
care sunt folosiţi în documente cu tema de care sunteţi interesat. Familiarizaţi-vă cu
terminologia, stilul şi expresiile frecvente utilizate în rapoartele despre drepturile omului şi în
media de reputaţie.
Atunci cînd decideţi asupra termenului de căutare folosit, gândiţi-vă la tipul surselor care
raportează de obicei asupra problemei pe care o cercetaţi. Vă puteţi aştepta ca sursele
Naţiunilor Unite şi organizaţiile pentru drepturile internaţionale ale omului să folosească
terminologia Naţiunilor Unite pentru drepturile omului: folosirea termenului exact care
caracterizează problema Dvs. va produce probabil o cercetare de success şi va evita miile de
rezultate din listă.
Sursele care publică doar pentru procedurile de azil pot folosi termeni care sunt utilizaţi în
sistemul de azil naţional, dar amintiţi-vă că unele surse au linii orientative pentru folosirea
termenilor legali, cum ar fi persecuţia. Dacă vă aşteptaţi ca un număr mare de surse să
raporteze asupra unei probleme, puteţi începe cu un termen tehnic (ex. persecuţie) şi apoi să
lărgiţi căutarea cu termeni care circumscriu ceea ce căutaţi: ce fel de tratament se aşteaptă?
Este vorba de hărţuire, lovire, abuz, tortură?
Dacă sunteţi în căutarea unui eveniment foarte recent care ar fi menţionate doar de
rapoartele media, folosiţi mai degrabă verbe decît substantive. Aplicaţi principiile căutării
textului întreg: motorul de căutare poate găsi doar documentele ce conţin cuvintele pe care
le-aţi introdus.
Acolo unde motorul de căutare suportă trunchierile introduceţi doar rădăcina cuvântului (viol*
pentru viol, violuri, violat, violare).
Acolo unde motorul de căutare suportă operatorul “sau”, introduceţi termeni de căutare
similari separaţi de “sau”.

Luaţi-vă notiţe asupra termenilor de căutare pe care i-aţi folosit deja, cât şi bazele de date pe
care le-aţi verificat.
Fiţi creativ: termenul de căutare se referă la un concept foarte specific sau mai general.
“Bătaie” este mai specific decât “maltratare”. “Agent secret” este mai specific decît “Forţe
de securitate”.
Sursele non-specialiste nu utilizează în mod necesar terminologia corectă. Familiarizaţi-vă
cu stilul surselor pe care le folosiţi cel mai des şi încercaţi să vă gândiţi la felul cum ar
constitui un raport asupra problemei pe care o cercetaţi.
Luaţi în considerare problema din diferite puncte de vedere: dacă nu sunteţi sigur de
existenţa unui raport, de exemplu, despre o anumită demonstraţie, abordaţi problema prin
termeni legaţi de problemă sau căutaţi informaţii la locul din timpul în care a avut loc
presupusa demonstraţie. Înţelegeţi exact la ce se referă întrebarea. Înţelegeţi situaţia de ţară
din care s-ar putea naşte o nouă problemă de cercetat. Încercaţi să identificaţi cei mai corecţi
termeni de căutare citind rapoartele pe care le găsiţi în timpul cercetării Dvs. chiar dacă pe
moment nu par a fi de interes.
Nu uitaţi de variaţiile ortografice! De multe ori cererea de cercetare vă va oferi doar varianta
fonetică a termenului. Multe cuvinte, în special numele proprii sunt transcrise în engleză,
germană şi franceză într-o multitudine de variante. Familiarizaţi-vă cu modelele de ortografie în
limbile importante şi comparaţi-le cu felul cum sună. Concentraţi-vă pe acele părţi ale numelor
proprii la care ştiţi că sunt scrise correct. Unele instrumente de cercetare geografică iau în
considerare variaţiile ortografice în motoarele lor de căutare (vezi mai jos).
Citiţi rapoartele legate de problema de cercetat şi verificaţi numele proprii: când trebuie să
cercetaţi un anumit partid politic, navigaţi prin directoarele politice ale ţării în cauză şi
verificaţi dacă unul din partidele menţionate se potriveşte cu cel pe care îl căutaţi. Cercetaţi
apoi rezultatele care sunt cele mai asemănătoare pînă ce aţi identificat partidul căutat prin
procesul comparaţiei şi eliminării. Nu uitaţi că nu puteţi rezolva contradicţiile: dacă găsiţi
mai mult de un partid care să se potrivească trebuie să căutaţi informaţii pentru fiecare
dintre ele.

Înţelegeţi operatorii de căutare
Motoarele de căutare au o multitudine de modalităţi pentru a rafina şi controla căutările, ex.
unele oferă sisteme de meniu iar altele presupun folosirea unor comenzi speciale, numite
“operatori”, ca parte din întrebarea Dvs.
Identifică oricare - operatorul “-OR (SAU)"
Uneori doriţi paginile care conţin oricare din termenii de căutare. Veţi dori să găsiţi pagini
care conţin “Zair” sau “Congo”. Sau veţi vrea să organizaţi o căutare inter-lingvistică, de
exemplu să găsiţi documente care conţin “femei” sau “women”.
La unele motoare de căutare puteţi face o căutare “Identifică oricare” folosind meniul de lângă
căsuţa de căutare sau pe pagina de căutare avansată (advanced search).
Păstraţi în minte faptul că la astfel de căutări majoritatea motoarelor de căutare vor lista mai
întâi automat paginile care conţin toţi termenii Dvs. urmate de paginile care conţin doar unii
din termenii Dvs.
Identifică toate - operatorul “-AND (ŞI)"
Aceasta este o căutare pentru paginile care conţin toţi termenii de căutare şi nu doar unii
dintre ei. Veţi dori să căutaţi documentele care conţin informaţii despre FGM şi Sudan. Sau
veţi dori să căutaţi documente care conţin informaţii despre o demonstraţie în Tbilisi.
Majoritatea motoarelor de căutare permit folosirea “+” ca simbol care semnifică o căutare
Identifică toate.

Trunchierea (*)
Puteţi căuta pluralul sau variaţii ale terminaţiilor cuvintelor folosind trunchierea. Este de
asemenea o metodă foarte bună de a căuta dacă nu cunoaşteţi ortografia unui cuvînt.
Simbolul * este folosit ca simbol pentru trunchierea cuvintelor de mai multe motoare de
căutare. Formatul arată în felul următor:
Chech* are ca rezultat Chechnya, Chechen, Chechens
Kosov* are ca rezultat Kosovo şi Kosova
Trunchierile funcţionează doar pentru variaţii ale terminaţiei cuvintelor.

Dacă sunteţi în căutarea unui cuvânt cu variaţii în mijlocul sau la începutul cuvântului trebuie
să folosiţi:
„*” sau „~”aşa numitele Wildcards (avantaje)"
Wildcards sunt folosite pentru cuvinte cu variaţii de ortografie, în special pentru nume
proprii transcrise din limbi străine, cum ar fi rusa sau araba.
Puţine motoare de căutare permit folosirea acestor Wildcards. Le veţi găsi mai repede în
motoare de căutare închise (ex. baze de date cu abonament sau UNHCR RefWorld CD-Rom).
wom*n – găseşte woman şi women
San*ak- găseşte Sandzak şi Sanjak
*rbil- găseşte Arbil, Erbiland, Irbil
Exemple de transcrieri şi ortografii diferite ale termenilor arabici:
Hizb Allah :
Hizbollah, Hisbollah, Hezbollah, Hesbollah, Hizballah,
Hisballah; Hizbullah or Hisbullah;
Mossul
Al-Mawsil, Niniweh, Ninawa, Mosul, Musil;
Erbil
Irbil, Arbil;
Al-Kaida:
Al-Qaida, Al-Qaeda, Al-Kaeda
Exclude - Operatorul “-NOT"
Majoritatea motoarelor de căutare importante vă permit să excludeţi documente care conţin
anumite cuvinte. Aceasta vă permite o căutare mai exactă. Cel mai bun mod de a ajunge la
aceasta este folosirea comenzii “-”, care este permisă de toate motoarele de căutare
importante. Fiţi atenţi cînd folosiţi operatorul “NOT” pentru că aţi putea exclude documente
importante (ex. multe rapoarte despre Serbia vor menţiona de asemenea “Kosovo” în text şi nu
ar apărea în lista rezultatelor dacă aţi încercat să îngustaţi căutarea la Serbia, excluzând
“Kosovo”).
Cel mai bun mod de a îngusta căutarea Dvs. este să vă gândiţi la cuvinte cheie foarte
specifice care sunt conţinute de conceptul mai larg pe care îl căutaţi. Puteţi “localiza”
întrebările, introducând numele unui loc anume care este specific pentru ţara sau regiunea de
interes pentru căutarea Dvs. Pentru mai multe detalii vezi Google Search Tips (sfaturi de
căutare) şi lista operatorilor suportaţi de motoarele de căutare din anexă.

Cercetarea geografiei, etniei şi limbii
Acest capitol încearcă să ofere o imagine de ansamblu a surselor şi tehnicilor de cercetare, în
special cu privire la informaţia generală despre geografie, limbă şi etnie.

Informaţia geografică
Cercetarea informaţiei geografice poate fi una din cele mai dificile sarcini în cercetarea
informaţiilor din ţara de origine. Numele de locuri sunt de multe ori disponibile doar fonetic iar
ortografia variază în funcţie de transcrierile din limba originală. Unde este posibil, încercaţi să vă
asiguraţi de corectitudinea ortografiei contactând persoana care v-a însărcinat cu cercetarea
sau solicitantul de azil.
Mai mult, hărţi sigure şi detaliate pentru ţările de origine sunt greu de obţinut. Hărţile digitale
devin uzuale în multe ţări dar sigur nu pentru toate ţările de origine. Hărţile oraşelor sunt
foarte rare, pot oferi doar informaţii foarte generale, afişează doar centrele oraşelor şi sunt
foarte puţin exacte, în special acolo unde regimul schimbă numele străzilor şi al clădirilor
importante.
Ca regulă importantă, vă sugerăm să obţineţi o imagine de ansamblu asupra ţării,
consultând una din hărţile produsă de Naţiunile Unite, identificând numele oraşelor mari şi al
provinciilor şi apoi orientându-vă spre hărţi mai detaliate. Agenţiile umanitare oferă de multe
ori hărţi foarte detaliate a regiunilor în care activează, la fel procedează şi armata.
Portaluri bune pentru hărţile ţărilor de origine sunt:
PCL Perry-Castañeda Library Map Collection http://www.lib.utexas.edu/maps/index.html
Reliefweb Map Centre http://www.reliefweb.int/w/map.nsf/home
UNHCR Geographic Information and Mapping Unit – accesaţi "Publications" pentru a obţine
hărţi de ţări şi regiuni http://www.unhcr.ch
United Nations Cartographic Section (Hărţi pe regiune, ţară, temă, misiune de păstrare a păcii)
http://www.un.org/Depts/Cartographic/english/htmain.htm
Statoids: Gwillim Law, Administrative Divisions of Countries (North Carolina: McFarland &
Company, 1999) administrează Statoids: http://www.statoids.com/statoids.html ca supliment
al cărţii sale. Selectaţi o ţară pentru o listă a diviziunilor sale administrative (separate prin
nivelul diviziunii), cu informaţii despre nume şi populaţii, cât şi link-uri spre hărţi acolo unde
sunt disponibile.
Pentru urgenţe majore identificaţi organizaţia care a fost însărcinată cu coordonarea
informaţiei despre acţiunile umanitare (de obicei OCHA sau UNDP) şi căutaţi pagini
speciale. AIMS - Afghanistan Information Management Service (Serviciul de Management al
Informaţiilor din Afganistan) http://www.aims.org.af
Colecţii cu hărţi de oraşe pot fi găsite la:
"The World of Maps - Die Welt der Karten" (Lumea hărţilor) de Jürg Bühler, colecţie de
hărţi a bibliotecii ETH Zürich & Thomas Klöti, Map Curator Group a Swiss Library Association
http://www.maps.ethz.ch/map catalogue-city maps.html
Tipărite sau digitale?
Majoritatea hărţilor tipărite vor conţine de regulă mai puţine detalii decât hărţile digitale.
Există, desigur hărţi rutiere foarte detaliate şi hărţi topografice produse de multe ori pentru
armată care vă vor arăta fiecare pod. Totuşi, acestea sunt costisitoare şi căutarea unui
anumit loc pe ele este asemănătoare cu căutarea acului în carul cu fîn.

Ar fi totuşi o greşeală să ignoraţi toate hărţile tipărite. Cele digitale sunt mai uşor de folosit
pentru orientarea iniţială, şi dacă vă oferă un index sunt uşor de cercetat. Dacă însă nu vă
puteţi baza pe ortografie aţi putea găsi locaţia al cărei nume arată cum se scrie mult mai
uşor cercetând o hartă întinsă pe biroul Dvs. decât uitându-vă pe monitorul computerului
Dvs. Încercaţi varianta care vi se potriveşte cel mai bine.
Hărţile digitale au avantajul de a fi cercetabile. Puteţi căuta variaţii de cuvinte folosind
căutarea întregului text al browser-ului Dvs.
Expedia.com şi multimap.com conţin hărţile digitalizate ale lumii. În timp ce nu veţi găsi o hartă
de ţară pe aceste site-uri puteţi introduce numele unei locaţii iar motorul de căutare va găsi o
listă de locaţii (disponibile în baza de date) care sunt scrise ca numele sau similar cu numele
introdus de Dvs. Această particularitate este de folos când nu sunteţi sigur de ortografia
numelui locaţiei. După ce aţi ales un nume din listă, o mapă detaliată a regiunilor vecine cu
locaţia căutată va fi afişată. Puteţi folosi zoom in şi zoom out (imagine detaliată sau generală)
pentru a obţine mai multe detalii sau o idee mai bună despre aşezarea locului căutat în ţară.
De multe ori va trebui să vă apropiaţi şi depărtaţi cu imaginea, să o mutaţi pînă ce veţi localiza
un oraş mai mare care să existe şi pe o hartă de ţară sau provincie, pentru a plasa satul sau
cătunul căutat în ţară.
Cînd veţi începe să aveţi preferinţe pentru unul din aceste servicii, este recomandat să
verificaţi rezultatele căutării atât cu ajutorul expedia.com cît şi multimap.com şi să printaţi
fiecare rezultat pe măsură ce avansaţi – hărţile afişate se modifică cu fiecare căutare.
Ghiduri de navigare:
http://www.expedia.com - Apăsaţi pe "Maps" (hărţi)(bara de navigare superioară),
"Find a map." (găsiţi o hartă) Selectaţi "Search for a place," (căutaţi o locaţie) selectaţi
"World (topographic maps)" (mapamond – hărţi topografice) din meniu. Introduceţi un
nume de locaţie, accesaţi "Find a map," (găsiţi o hartă) selectaţi un nume de locaţie şi apăsaţi
din nou pe "Find a map." (găsiţi o hartă)
Locaţia pe care o căutaţi va fi scoasă în evidenţă pe harta afişată. Puteţi să apropiaţi sau
depărtaţi imaginea, şi să vă mutaţi în toate direcţiile cu mica bară de navigaţie din dreapta
hărţii.
http://www.multimap.com
Selectaţi "Rest of the World" (restul lumii) (bara de navigare din stînga). Introduceţi
numele ţării şi locaţia pe care o căutaţi – apăsaţi pe "Find." (găsiţi) O pagină cu o selecţie
a locaţiilor va fi afişată. Selectaţi locaţia care vi se pare cea mai apropiată de cea căutată.
O hartă detaliată va fi afişată. Puteţi să o apropiaţi şi depărtaţi, şi să vă mişcaţi în toate
direcţiile cu mica bară de navigaţie din stânga hărţii.
NB Multimap permite acum aşa numitele “wildcards” la începutul cuvântului. Dacă există variaţii
de ortografie cu privire la prima literă a unui nume de loc, motorul de căutare va arăta doar
rezultate dacă este folosit “wildcard” nu şi dacă este introdusă una din variantele de ortografie, ex.
căutarea pentru Arbil, Iraq nu aduce nici un rezultat. Căutarea *rbil, Iraq are ca rezultatArbil şi Irbil.
În timp ce multimap.com şi expedia.com vor avea de multe ori rezultate folositoare, câteodată
ele nu vor afişa numele locaţiei pe care o căutaţi, ori pentru că nu este încă inclus în baza lor de
date, ori pentru că nu recunoaşte ortografia (ex. expedia.com, dacă prima literă este incorectă).

http://www.fallingrain.com/world
Global Gazetteer's Worldwide Directory of Cities or Towns (Directorul oraşelor realizat de
gazetari) oferă o listă alfabetică a locaţiilor pe ţări, luând în considerare ortografiile specifice
ale limbilor non-latine. Global Gazetteer nu afişează o hartă detaliată a regiunilor
înconjurătoare a unei locaţii. Va trebui să căutaţi locaţia introducând numele locului în
Google sau întoarceţi-vă la www.expedia.com sau www.multimap.com pentru a continua
cercetarea.

Mai jos găsiţi un paragraf din directorul de navigare pentru Algeria:
Regions (regiuni)
None Wilaya d' Adrar Wilaya d' Alger Wilaya d' Annaba Wilaya d' El Bayadh Wilaya d' El Oued Wilaya d' El Tarf
Wilaya d' Illizi Wilaya d' Oran Wilaya d' Oum el Bouaghi etc.

Apăsaţi pe primele 2 litere din oraşul pe care îl căutaţi.
'A 'O Aa Ab Ac Ad Af Ag Ah Ai Ak Al Am An Ao Ar As At Ay Az Ba Bd Be Bi Bl Bo Br Ca Ch Ci Cl Co Cr D' Da De
Dh Di Dj Dm Do Dr Du Eb Ec Ed Eg El Em En Er Es Et Eu Ez F' Fa Fe Fi Fl Fo Fr Ga Gb Gd Gh Go Gr Gu Ha Hb

EKI – Institutul pentru Limba Estonă. Apăsaţi pe "Place names database."(baza de date a
numelor de locuri)
http://www.eki.ee/knab/knab.htm
Această bază de date vă oferă nume şi variaţii de nume de locaţii. Nu este completă dar
poate fi folositoare dacă o locaţie nu este doar ortografiată diferit, ci are şi diferite nume
depinzând de limba folosită. Nici o hartă nu este afişată.

Oddens
Un site al universităţii Utrecht
http://oddens geog .uu .nl/search .htm l
Motorul de căutare caută printr-un număr de categorii (I.Maps and Atlases – hărţi şi atlase;
II.Sellers of Cartographic Material – vânzători de materiale cartografice; III.Map Collections –
colecţii de hărţi; IV.Carto- and Geoservers – servere carto- şi geografice; V.Cartographic and
Geographical Societies – societăţi cartografice şi geografice; VI.Departments of Cartography
– departamente de cartografie; VII.Government Cartography – cartografie guvernamentala;
VIII.Libraries - biblioteci; General and Classification Systems – sisteme generale şi de
clasificare; IX.Literature - literatura; X.Gazetteers - gazetari; XII.Search Engines – motoare
de căutare; XIII.Touristic Sites – site-uri turistice) dar va găsi rareori locaţii neimportante.
Poate fi folositor pentru localizarea materialului offline.

Pentru mai multe colecţii de hărţi online şi instrumente de căutare geografice, vezi directorul
actualizat continuu al ecoi.net (accesaţi "Maps on each country" – harta fiecărei ţări sau căutaţi
în fişierele de "Topics & Issues” – Probleme şi teme), cât şi în UNHCR RefWorld (apăsaţi pe
"Research/evaluation," – cercetare/ evaluare,"RefWorld" şi apoi "Map."-hartă

Unde comandaţi hărţi?

Ghidurile turistice au de regulă hărţi generale bune ale ţărilor şi regiunilor de interes, cât şi
ale oraşelor (de cele mai multe ori centre istorice, zone turistice). Departamentul de
geografie al universităţii Dvs. poate deţine de asemenea o colecţie de hărţi.

RandMcNally, Freytag & Berndt, cât şi Michelin sunt producători cunoscuţi de hărţi rutiere.
Maptown şi Omni oferă hărţi rutiere şi topografice (de cele mai multe ori în formă de foi)
pentru o gamă largă de ţări, cât şi de oraşe.

Maptown
http://www.maptown.com

Omni Resources Map Catalog (cel mai mare catalog de hărţi online)
http://www.omnimap.com/catalog/mapsi.htm

Atlasele sunt oferite de mai multe edituri, printre care Oxford University Press, National
Geographic, Time. Asiguraţi-vă că atlasul are un index detaliat şi cuprinde o listă completă a
hărţilor pentru ţările de origine.

Limbi/ Etnie
Ca şi informaţiile geografice, informaţiile despre limbă şi fundal etnic sunt căutate pentru a
stabili credibilitatea unui solicitant sau/şi a naţionalităţii solicitantului. Cercetarea informaţiilor
din ţara de origine va fi organizată de regulă de persoane cu puţină sau fără experienţă
practică lingvistică. Ele pot astfel să ofere informaţii generale despre utilizarea unei anumite
limbi sau al unui dialect într-o ţară sau regiune dar nu pot oferi informaţii decisive despre
legătura dintre utilizarea unei anumite limbi şi naţionalitatea. Există un număr de instituţii care
oferă analize lingvistice pentru a stabili dacă un anumit dialect vorbit de un solicitant
corespunde regiunii din care pretinde că provine. Informaţii despre metodologia lor poate fi
găsită în lista de referinţe de la sfârşitul acestui capitol.
Directoarele de limbă sunt o sursă bună pentru a afla dacă o anumită limbă există, dacă
există variaţii de ortografie şi unde se vorbeşte. Directoarele de limbă pot fi compilate
pentru întregul mapamond sau specializate pentru anumite regiuni (vezi mai jos pentru
exemple). Informaţiile despre limbă şi etnie se suprapun de multe ori. Folosirea directoarelor
de limbă pentru identificarea unui anumit grup etnic şi regiunile în care se găseşte sau invers
poate fi foarte folositoare.
NB Oamenii migrează. De aceea detaliile despre utilizarea limbii şi regiunile unde se folosesc
trebuie verificate cu atenţie şi confirmate. Utilizatorii informaţiilor din ţara de origine trebuie să
fie conştienţi de limitele cercetării informaţiilor din ţara de origine în stabilirea informaţiilor sigure
care să fie şi exacte în cazuri individuale.
Ethnologue
Aceasta este o bază de date foarte folositoare care oferă directoare de limbă împărţite pe
regiuni şi pe ţări, cu numeroase referinţe comune şi o bibliografie foarte cuprinzătoare care
poate fi folositoare pentru localizarea unui expert pentru o anumită limbă. Hărţile lingvistice
indică distribuirea geografică a limbilor şi dialectelor.
Ethnologue este publicat de SIL International (the Summer Institute for Linguistics – Institutul
de vară de lingvistică), o organizaţie de servicii care lucrează cu persoane care vorbesc
limbile mai puţin cunoscute ale lumii. Ediţiile printate şi pe Internet ale Ethnologue sunt
actualizate la fiecare patru ani. http://www.ethnologue.com/
Linguasphere Observatory (Engleză şi franceză)
"O organizaţie independentă (creată în 1983 fără afilieri politice, religioase, instituţionale
sau guvernamentale) care s-a dedicat studiului şi promovării globale ale multitudinii
lingvistice." The Linguasphere Table of the World's Major Languages (Tabelul Linguasphere
cu cele mai importante limbi) este un rezumat al Linguasphere Register. Baza de date de
resurse oferă directoare ale departamentelor universitare şi liste de mailing organizate pe
familii lingvistice.
Linguasphere publică Register of the world's languages and speech communities,- Registrul
limbilor lumii şi ale comunităţilor lingvistice care conţine clasificări şi tabele de cod pentru limbi
şi dialect, cît şi un index universal pentru nume lingvistice şi etnice.
Pagina de internet oferă părţi din Registru.
http://www.linguasphere.org
Languages of the World 123world
Oferă link-uri la site-urile de informaţii despre un număr mare de limbi bine cunoscute.
http://www.123world.com/languages/

yourdictionary.com
Oferă dicţionare de limbă cu link-uri spre paginile de Internet şi dicţionare pentru aproape 300
de limbi, multe dintre ele vorbite în ţările de origine.
http://www.yourdictionary.com/languages.html
Yamada Language Guides oferă link-uri spre surse lingvistice (organizate pe limbi).
Rezultate variate.
http://babel.uoregon.edu/yamada/guides.html
African Studies Center at the Michigan State University
Publică Webbook of African Language Resources (limbi africane), un director online de limbi
(organizat după limbi).
http://www.isp.msu.edu/AfrLang/hiermenu.html
A. Humphreys şi K. Mits (editori), The Red Book of the Peoples of the Russian Empire
– Cartea Roşie a Popoarelor din Imperiul Rus, (Octombrie 1991) descrie popoare, triburi,
dialecte şi limbi din teritoriul fostei Uniuni Sovietici. Conţine mai multe informaţii de bază
despre variatele grupuri entice decât despre limbi. http://www.eki.ee/books/redbook
Minorities at Risk (Minorităţi în primejdie)
Proiectul The Minorities at Risk al Centrului pentru Dezvoltare Internaţională şi
Managementul Conflictului de la Universitatea Maryland oferă evaluări ale grupurilor
minoritare bazate pe rapoartele drepturilor omului şi articole din ziare. Evaluările prezintă
istoria şi cronologia unui conflict legat de un anumit grup etnic şi prevede dezvoltările
viitoare potrivit unui sistem de codare a conflictului şi riscului. În timp ce informaţia oferită de
evaluările grupurilor poate fi folositoare pentru o imagine de ansamblu, listele de referinţe sunt
limitate
şi
îngreunează
evaluarea
concluziilor
trase
de
autori.
http://www.cidcm.umd.edu/inscr/mar/
O listă actualizată regulat de pagini de Internet specializate în limbi şi etnie poate fi găsită în
"Directory of Online Sources" – directorul de surse online la ecoi.net.
Merită să verificaţi următoarele pagini ale instituţiilor lingvistice afiliate la universităţi
sau instituţii independente de cercetare. Multe oferă informaţii de bază despre anumite
limbi, publicaţii online, bibliografii şi informaţii despre lingvişti care pot fi contactaţi
pentru informaţii.
The School of Oriental and African Studies (SOAS) London - Şcoala pentru Studii Orientale şi
Africane http://www.soas.ac.uk
Institute for Middle Eastern and Islamic Studies at the University of Durham – Institutul pentru
Studii Islamice şi ale Orientului Mijlociu http://www.dur.ac.uk/imeis
Faculty of Oriental Studies at the University of Oxford (despre Orientul Mijlociu, Asia de Sud
Şi Est) http://www.orinst.ox.ac.uk/
University of Pennsylvania African Studies Center – Centrul de Studii Africane
http://www.sas .u penn.edu/ African_Studies/K-12/menu_EduLANG.html
Institutul pentru Studii Africane, Hamburg http://www.duei.de/iak/show.php
Universitatea Bayreuth: Studii Africane http://www.uni-bayreuth.de/departments/afrikanistik/
Institutul German pentru Orient: http://www.duei.de/doi/show.php
LLACAN - Langues, langages et culture d'Afrique noire.
Institut de cercetare francez: publicaţii online, informaţii despre cercetări pe teren în curs.
Informaţii de bază despre cercetători. Bibliografie (în franceză şi engleză)
http://llacan.cnrs-bellevue.fr/ENGLISH/sommaire.htm

The French National Institute for Oriental Languages and Civilisation (INALCO) (Institutul
Naţional pentru limbi şi civilizaţie orientală) oferă instrucţiuni despre limbi, geografie, istorie şi
politică în Europa Centrală şi de Est, Asia, Oceania, Africa… În total peste 80 de limbi şi
civilizaţii sunt cercetate şi se oferă pregătire profesională.
http://www.inalco.fr/
Material Offline
Din nou, ghidurile turistice ne oferă o secţiune despre etnie şi limbă. Următoarele lucrări
dispun de indici şi directoare despre grupurile entice şi limbi. Pentru actualizarea materialului
bibliografic, vă rugăm să accesaţi secţiunea bibliografică din Ethnologue sau Linguasphere.
Breton, Roland J.L. (1999), Atlas of the Languages and Ethnic Communities of South Asia
(Atlasul Limbiilor şi Comunităţilor Etnice din Asia de Sud)(2nd edn., Delhi: Sage Publications)
Crozier, D.H. and R.M. Blench (19992, eds.), An Index of Nigerian languages (Un Index al
Limbilor Nigeriene) (Dallas: Summer Institute of Linguistics)
Dalby, Andrew (1999), Dictionary of Languages: The Definitive Guide to More Than 400
Languages (Dicţionar de Limbă-peste 400)(New York: Columbia University Press)
Gunnemark, Erik V. (1992), Countries, Peoples and their Languages: the Geolinguistic
Handbook (Ţări, Popoare şi Limbile lor) (Gothenburg: Geolingua)
Klose, Albrecht (2001), Sprachen der Welt/Languages of the World: A Multi-Lingual
Concordance of Languages, Dialects, and Language Families (Limbile Lumii- O concordanţă
multi-lingvistică a Limbilor, Dialectelor şi Familiilor de Limbă) 2nd rev.edn (K. G. Saur)
Levinson, David (1998), Ethnic Groups Worldwide: A Ready Reference Handbook (Grupuri
Etnice pe Mapamond) (Phoenix: The Oryx Press)
Minority Rights Group International (1997), World Directory of Minorities (Directorul
Minorităţilor) (London)
Singh, N.K. and A.M. Kahn (2001, eds.), Encyclopaedia of the World Muslims. Tribes, Castes
and Communities, (Enciclopedia Muslimilor:Triburi, Caste, Comunităţi) 4 vols. (Delhi: Global
Vision Publishing House)
Wente-Lukas, Renate (1985), Handbook of Ethnic Units in Nigeria (Manual despre
Unităţile Etnice din Nigeria) (Wiesbaden: FranzSteiner Verlag)
Analize lingvistice
Un număr de guverne UE folosesc lingvistica pentru a determina credibilitatea unui solicitant
despre regiunea lui de origine. Specialiştii în lingvistică ascultă înregistrări de voci anonime
pentru a descoperi urme de accente sau de dialecte care sunt caracteristice pentru o
anumită regiune sau mod de socializare. Această practică a fost dezbătută intens. Mai jos
urmează o listă de articole care prezintă şi dezbate metodologia testelor lingvistice, puse în
aplicare de autorităţile germane, elveţiene şi suedeze. Până şi consilierii legali şi
organizaţiile de avocatură critică aceste metodologii.
BAFl (Jan 1999) Schweiz: Sprachanalysen als Beweismittel Einzelentscheiderbrief (Analize
de limbă ca dovadă)
http://www.bafl.de/template/publikationen/ee_brief_1999/content_eebrief_1999_01.htm
BAFl (April 1999) Sprach- und Textanalyse. Einzelentscheiderbrief(Analize de limbă şi text)
http://www.bafl.de/template/publikationen/ee brief 1999/content eebriefJ999 04.htm
Proasyl (1998) Analize de limbă pentru stabilirea ţării de origine pentru recunoaşterea statutului
de refugiat. Înşelătorie sau Ştiinţă? (Frankfurt/Main, http://www.proasyl.de/lit/spranaly/spr1.htm
Fecl: Fortress Europe Circular Letter 53 (Jan/Feb. 1998): Controversatele teste de limbă pentru
determinarea ţării de origine la solicitanţi http://www.fecl.org/circular/5304.htm
The Guardian (22 Oct. 2003) "Accents on trial in asylum seeker tests"
http://www.guardian.co.uk/guardianpolitics/story/0,3605,1068094,00.html
Diana Eades, et al., (Feb 2003, slightly amended 14 Mar 2003) "Linguistic identification in the
determination of nationality: A preliminary report," (Identificarea lingvistică în determinarea
naţionalităţii) http://www-personal.une.edu.au/~hfraser/forensic/LingID.pdf
Grupul pentru originea limbii şi a naţionalităţii(iunie 2004) Linii orientative pentru
utilizarea limbii. Analiza în legătură cu stabilirea naţionalităţii în cazul refugiatilor

Procesarea rezultatelor căutării în cadrul cercetării

OBIECTIVE:

La terminarea acestei sesiuni participanţii vor putea să:
>
>
>
>
>

Organizeze munca eficient în concordanţă cu standardele necesare de calitate
Creeze bookmarks (însemnări) sau favorites (pagini favorite)
Creeze şi administreze un sistem de fişiere pentru bookmarks
Copieze citate şi informaţii bibliografice din format electronic
Recupereze termeni de căutare anteriori prin browser-ul de Internet

Salvarea rezultatelor căutării
Majoritatea browser-elor înregistrează căutarea Dvs. şi rezultatele ei, ex. Istoria Căutării
Internet Explorer. Aceasta vă permite să aveţi acces la rezultate mai vechi de căutare în cadrul
unui număr de zile pe care l-aţi stabilit Dvs. în opţiunile de Internet.
Veţi lucra mai eficient dacă veţi copia (copy&paste) informaţiile bibliografice, inclusiv adresa
de Internet (URL), cât şi citatele relevante într-un document de lucru. Puteţi întotdeauna să
ştergeţi ceea ce nu folosiţi, dar vă va ajuta să economisiţi timp atunci când finalizaţi
răspunsul sau raportul Dvs. Activaţi butonul T pentru a copia documente din formatul PDF.
Unele browsere, cum e Mozilla, vă permit să salvaţi sesiunile de cercetare ("tab sessions") şi să
aveţi acces la ele în orice moment mai târziu. De asemenea, aşa numitele “tab sessions” sunt
salvate atunci când browser-ul se închide. Mozilla vă permite să lucraţi cu mai multe sesiuni de
cercetare în acelaşi timp, oferindu-vă o imagine de ansamblu mai bună asupra diferitelor
cercetări anterioare.
Căutarea printre rezultatele căutării
Internet Explorer vă permite să căutaţi prin istoria de căutare, adică printre căutările
anterioare, cât şi prin documentele individuale (căutare de text complet). Astfel puteţi să
treceţi rapid la o secţiune a raportului care conţine termenul de căutare (vezi de
asemenea secţiunea de punere în evidenţă a Google). Pentru documente în PDF sau
Word va trebui să folosiţi funcţiile lor de căutare, adică "Binoculars" şi "Edit."
Bookmarks (însemnări)/Favorites(pagini favorite)
Puteţi salva adresa unei anumite pagini de Internet creând un "Favorite" sau "Bookmark,"
pentru a avea acces la ele în viitoarea cercetare. Puteţi organiza arhiva Dvs. de surse cu
particularitatea Favorites/Bookmarks din browser-ul de Internet. Structuraţi particularitatea
din browser-ul de Internet. Structuraţi-o pe mai multe nivele sau directoare, pe ţăr,. surse
sau teme. Pentru mai multe informaţii despre arhivare, vezi Modulul D.
Câteodată cea mai eficientă metodă de organizare a însemnărilor Dvs. va fi cea care
corespunde cu strategia Dvs. personală de cercetare. Aceasta depinde de dorinţa
altora de a folosi de asemenea însemnările Dvs.

Prezentarea şi Documentarea
Rezultatelor Cercetării

MODULUL D

PREZENTAREA ŞI DOCUMENTAREA
REZULTATELOR CERCETĂRII
În momentul terminării cercetării, cercetătorii informaţiilor din ţara de origine trebuie să prezinte
rezultatele cercetării lor în formă scrisă instituţiei solicitante. Utilizatorii informaţiilor din ţara de
origine trebuie să proceseze informaţia în prezentări legale sau în decizii scrise. Unele din
standardele menţionate în această secţiune se aplică în mod egal tuturor utilizatorilor de informaţii
din ţara de origine, în special prezentarea transparentă a tuturor rezultatelor cercetării şi un sistem
clar de referinţe. Totuşi, cântărirea dovezilor şi comentariile asupra unui material, în lumina unui caz şi
unei declaraţii individuale, formează o parte din munca consilierilor legali şi a ofiţerilor de decizie. Stilul
prezentării informaţiilor din ţara de decizie va fi diferit faţă de stilul adoptat de cercetătorii informaţiilor
din ţara de origine.

Astfel, Modulul D este organizat ca un modul opţional pentru a fi folosit în programe de pregătire
complete pentru cercetătorii informaţiilor din ţara de origine. Utilizatorii informaţiilor din ţara de
origine (consilieri legali şi ofiţeri de decizie) ar trebui să dezvolte linii orientative instituţionale.
Ghidurile de stil oferite în lista de referinţe serveşte ca punct de plecare pentru crearea unor linii
orientative interne.

Prezentarea rezultatelor cercetării
OBIECTIVE:

La sfârşitul acestei sesiuni, participanţii vor putea să:

> Prezinte informaţia într-un mod transparent şi echilibrat
> Faciliteze transparenţa verificării informaţiei pentru utilizatori
> Utilizeze informaţia într-un mod transparent şi echilibrat

Grup ţintă: Cercetătorii informaţiilor din ţara de origine
(opţional utilizatori)

Această secţiune este bazată pe consultaţii între partenerii Reţeaua & Pregătirea pentru
Informaţiile din Ţara de Origine şi consultanţi, cât şi pe Ghidul de Editare şi Analiză a
Cercetării din martie 2004 produs de Directoratul de Cercetare al Comitetului Canadian de
Imigrare şi Refugiaţi. În principiu, prezentarea rezultatelor cercetării informaţiilor din ţara de
origine trebuie să fie la fel de obiectivă ca şi cercetarea în sine. De aceea, nu faceţi
comentarii asupra rezultatelor cercetării şi nu trageţi concluzii. Nu excludeţi nici o informaţie
găsită, chiar dacă nu sunteţi de acord cu conţinutul ei. Stilul scrierii, verificarea, structura
rezumatului sau a raportului trebuie să exprime o intenţie neutră şi obiectivă.

În acest context, aceleaşi criterii pentru credibilitate şi siguranţă sunt valabile atât pentru
produsul cercetării cât şi pentru evaluarea surselor folosite. Amintiţi-vă că utilizarea mai
multor surse corespunde cu standardele informaţiilor din ţara de origine cu privire la
siguranţă, echilibru şi exactitate şi astfel este un semn al bunei calităţi a muncii Dvs. Găsirea
unui echilibru între reflectarea acelei calităţi şi prezentarea rezultatelor cercetării într-un mod
prietenos pentru utilizatori este una din cele mai dificile sarcini ale cercetătorului de informaţii
din ţara de origine. În general ar trebui să puneţi în evidenţă imparţialitatea şi neutralitatea
cercetării Dvs. printr-o structură transparentă a prezentării care corespunde cu metodologia
şi strategia de cercetare.

Asiguraţi-vă că procesul de verificare folosit în cadrul cercetării Dvs. este vizibil:
1.

Includeţi cât mai multe surse posibil, care v-au furnizat informaţii despre problema
de cercetat

2. Expuneţi clar care sursă v-a oferit o anumită informaţie
3. Arătaţi în mod explicit contradicţiile dintre surse
4. Arătaţi în mod explicit unde nu a fost posibilă verificare şi ce surse aţi consultat fără
succes
Răspunsurile la informaţiile cerute ar trebui să răspundă cât mai precis posibil la întrebări.
Pot varia în complexitate în funcţie de întrebare şi problema de cercetat, dar şi de cantitatea
de informaţii disponibilă pentru cercetător.
Ar trebui confirmat faptul că tema reflectă de fapt întrebarea sau întrebările puse. Orice
informaţie irelevantă care produce confuzie la cititor ar trebui exclusă din răspuns. (IRB Martie
2004, p. 8).
Pentru a nu oferi prea multă informaţie şi pentru a nu crea impresia de supraîncărcare cu
informaţie a utilizatorului, răspunsurile trebuie să fie focusate, adică informaţia din ţara de
origine trebuie să fie legată strict de întrebarea pusă, fără a face referiri la domenii
irelevante. (IRB Martie 2004, p. 2).

Sfaturi legate de stil:
Compuneţi titlurile corespunzător cu întrebările: dacă întrebările generale mai au nevoie de
structurare adiţională, creaţi secţiuni subordonate cu titluri simple
Prezentaţi faptele în ordine cronologică: în funcţie de problemă şi de situaţia ţării poate
fi mai bine să prezentaţi mai întâi informaţiile cele mai recente
Explicaţi de ce includeţi informaţii care nu sunt direct relaţionate cu cererea
(contextul necesar, confirmarea indirectă)
Evitaţi comentariile “ascunse”
În general, dezvoltarea şi păstrarea unei terminologii comune poate fi importantă pentru
regăsirea exactă a textului şi pentru înaintarea informaţiilor, în special când este vorba de
baze de date. Informaţia din ţara de origine ar trebui să fie corectă din punct de vedere
gramatical, să folosească un vocabular şi un nivel al limbii adecvate şi să permită doar un
minim de greşeli de ortografie şi punctuaţie. (IRB Martie 2004, p. 2).
Răspunsurile ar trebui formulate clar, uşor de citit şi de înţeles. Cu privire la răspunsul la o
cerere de informaţie individuală, ideile ar trebui să fie organizate şi dezvoltate logic. (IRB
Martie 2004, p. 2).
Ideile ar trebui exprimate într-un mod imparţial fără a evidenţia sau a formula comentarii
asupra informaţiei care ar putea influenţa persoana care a cerut-o. (IRB Martie 2004, 2). Ar
trebui de asemenea evitat limbajul care sugerează o evaluare sau judecată legală, cum ar fi
“confirmă/neagă”, “persecuţie”, “extrem” sau “atroce”. Acestea ar trebui evitate şi eliminate în
timpul controlului calităţii. (IRB Martie 2004, p. 7).
Textul unui răspuns trebuie să prezinte informaţia exact cum este oferită de surse şi ar trebui
să evite analiza problemelor şi/sau formularea unor concluzii. Este responsabilitatea cititorului
să cântărească dovezile şi să ajungă astfel la concluziile sale. Aceasta este în mod deosebit important
acolo unde informaţia oferită face referire numai implicit sau circumstanţial la întrebarea care a fost
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înaintată (adică aţi putea decide să includeţi informaţii despre scrisori de protest publicate de
un partid politic despre o anumită problemă, unde întrebarea este în legătură cu o
demonstraţie organizată de respectivul partid. Este decizia ofiţerului de decizie de a lua în
considerare informaţia aceasta pentru a îmbunătăţi probabilitatea ca o astfel de
demonstraţie să fi avut loc, din cauza activităţii politice în acel moment sau să limiteze
probabilitatea ca această demonstraţie să fi avut loc din cauza informaţiilor existente despre
această scrisoare de protest care sugerează că o astfel de demonstraţie majoră ar fi fost de
asemenea menţionată în publicaţiile de partid.
Dacă nu puteţi găsi nici o informaţie despre subiectul cercetării este important să o
spuneţi fără a sugera că o persoană sau un partid politic nu există sau că un eveniment
nu a avut loc. Dacă nu găsiţi răspunsuri directe la întrebare dar găsiţi informaţii
circumstanţiale care ar putea fi interesante pentru contextul întrebării, declaraţi mai întâi
că nu aţi găsit informaţii despre întrebarea înaintată dar că aţi inclus informaţii legate de
întrebare (ex. nu aţi găsit informaţii despre situaţia unui anumit grup religios, dar aţi găsit
un decret recent care interzice anumite activităţi religioase). Nu dezvoltaţi informaţia
suplimentară dar oferiţi-vă să continuaţi cercetarea dacă acest domeniu este de interes.
Informaţia din ţara de origine include de regulă o notă cu privire la limitele informaţiei oferite.
Pune în evidenţă faptul că informaţia este limitată de accesul la sursă şi constrângeri
temporale.
De obicei veţi răspunde la întrebări în aceeaşi limbă. În unele ţări doar limba oficială poate fi
folosită pentru documente utilizate în procedurile administrative. De aceea va trebui de multe
ori să faceţi un rezumat sau în unele cazuri chiar să traduceţi informaţia obţinută de la surse.
Citaţi sursele corect şi menţionaţi dacă traducerea este oficială sau neoficială.
Multe unităţi pentru informaţii din ţara de origine au dezvoltat linii orientative interne pentru
stil care au ca scop asigurarea uniformităţii calităţii şi prezentării produselor cercetării lor.
Acest lucru este foarte important acolo unde produsele informaţiilor din ţara de origine sunt
puse la dispoziţia publicului larg. Totuşi, personalul nou angajat va fi recunoscător pentru
liniile orientative scrise despre metoda de concepere a unui răspuns sau al unui raport.

Documentarea rezultatelor cercetării
OBIECTIVE

La sfârşitul acestei sesiuni, participanţii vor putea să:
> Arhiveze şi recupereze rezultatele cercetării
> Explice importanţa documentării pentru controlul calităţii
> Numească criteriile de bază pentru stabilirea unui sistem managerial pentru
fişiere de informaţii despre ţara de origine pentru unitatea/organizaţia lor
> Dezvolte un sistem transparent de documentare a proceselor de muncă
Ciclul de cercetare începe cu o cerere de cercetare şi se termină cu documentarea unui
rezultat final. Este important să vedeţi documentarea ca pe un proces constant care
însoţeşte întregul ciclu de cercetare. Un răspuns al cercetării trebuie să fie o documentare
a surselor consultate, a informaţiei găsite şi a procesului de verificare şi confirmare. Pentru
a asigura consistenţa documentaţiei şi posibilitatea de a recupera informaţia, documentarea
trebuie să respecte o serie de reguli formale.
Documentarea consistentă este importantă pentru munca Dvs. şi pentru munca membrilor
echipei. Este o condiţie esenţială pentru controlul calităţii şi pentru recuperarea şi reutilizarea
informaţiei care a fost deja adunată, astfel făcându-se posibile cercetarea eficientă, dovada

performanţei şi statisticile pentru viitoarea planificare.
Documentarea este de asemenea foarte importantă în relaţia Dvs. cu clienţii externi.
Documentaţia reflectă calitatea şi siguranţa unităţii Dvs. (clienţii percep unitatea Dvs. ca pe
o sursă de informaţii, subiectul aceloraşi criterii de evaluare pe care le aplicaţi în cercetarea
Dvs.) şi vor fi necesare în cazul unei revizuiri externe.
Sistemul de documentare trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
Transparenţa principiilor de documetare
Consecvenţa în procesul de documentare
Recuperarea datelor şi a informaţiei
Reutilizarea datelor şi a informaţiei
Eficienţa

Conceptul de documentare
Ce informaţii trebuie documentate?
Care parametrii trebuie luaţi în considerare?
Ce metode trebuie puse în aplicare?
Ce instrumente răspund la cerinţe?
Cerinţele şi instrumentele documentării depind de dimensiunea şi concentrarea unităţii, de
structura clienţilor, de cantitatea cererilor şi a datelor, de capacitatea Dvs. personală şi
financiară. Documentarea trebuie să fie standardizată pentru a îndeplini funcţiile sale de
stocare a datelor într-un mod transparent şi recuperabil. Notaţi-vă obiectivele, principiile şi
cerinţele sarcinilor de documentare ale organizaţiei Dvs. într-un mic manual. Alegeţi o metodă
de documentare şi instrumente care nu întrerup în mod inutil fluxul procesului de muncă. Cu
cât este mai simplu sistemul de documentare, cu atât va fi personalul Dvs. mai consecvent în
aplicarea sa. Într-o unitate mică de informaţii din ţara de origine, concentraţi-vă asupra
nevoilor esenţiale de informaţii din organizaţie. Unităţile mari vor lua în considerare
angajarea unui specialist în documentare care să fie responsabil cu managementul
informaţiei sau al cunoştinţelor şi care să folosească un software profesionist de
documentare. Sistemul de clasificare ar trebui să fie transparent şi pe înţelesul tuturor,
permiţând o recuperare rapidă şi eficientă de informaţii. Pentru un sistem de documentare
eficient este important ca întreaga echipă să abă acces la arhive (ex. prin reţea comună,
LAN sau Intranet).

Instrumente de documentare
Ce posibilităţi de arhivare există?
Ce instrumente îndeplinesc cerinţele organizaţionale?
Ce informaţii ar trebui stocate?
Un instrument de documentare constă dintr-o arhivă în care datele sunt stocate şi dintr-o
interfaţă care poate fi accesată pentru administrarea şi recuperarea datelor. Cum
organizaţi arhiva de informaţii depinde de doi factori: cerinţele interne (care este cel mai
eficient mod de a recupera informaţii? Ce fel de informaţii voi căuta?) şi cerinţe externe
(ex. statistici necesare pentru raportarea financiară sau pentru dovada performanţei).

Copii şi arhive electronice ar trebui folosite complementar. Păstraţi în minte faptul că un număr
crescător de instrumente de documentare creşte şi cantitatea de muncă în documentare, cât şi
posibilitatea de a greşi. În timp ce fişierele copiate pot fi necesare în unele contexte, informaţia
din ţara de origine ar trebui să fie stocată electronic.
Datele problemei, procesul de cercetare şi rezultatele cercetării ar trebui să fie documentate
în acelaşi proces de muncă. Ele trebuie să fie legate şi să facă referire una la alta. În plus ar
trebui să aveţi un acces eficient la date şi să obţineţi informaţii statistice despre procesul de
cercetare, clienţi, personalul de cercetare, etc.

Documentarea ar trebui să includă:
Informaţii organizaţionale interne,
Informaţii legate de problemă, şi
Clasificarea legată de conţinutul problemei şi de rezultatele cercetării
Organizaţional:
Data cercetării
Numele cercetătorului
Arhiva locaţia (copii fişiere, bază de date/document)
Numele controlorului
Data controlului
Informaţii statistice suplimentare
Datele
problemei:

Data cererii
Termenul limită
Numărul cererii/cazului (numărul fişierului)
Clientul
Categoria clientului (Guvern/Non Guv., Avocat, etc.)

Comunicare legată de problema
clienţilor şi experţilor:
Listă de verificat pentru surse, termenii de căutare folosiţi
Data răspunsului
Conţinut:
Ţară/regiune
Subiect
Unele din informaţii aparţin mai multor categorii. Aceasta arată că uneori categoriile de
informaţii nu pot fi clar definite. De aceea un sistem de documentare trebuie să pună în
legătură datele.

Arhivarea
Există trei reguli principale pentru arhivare:
a) mişcarea de la general la specific,
b) relaţionarea informaţiilor între categoriile de clasificare,
c)

asigurarea că sunteţi în măsură să recuperaţi tot materialul care corespunde unei
cereri de azil sau unei cereri de informaţii din ţara de origine, indiferent de faptul că
doriţi să arhivaţi părţi din materialul respectiv în concordanţă cu alte criterii, cum ar
fi subiectul sau tipul sursei.

Felul cum vă organizaţi arhiva depinde de nevoile specifice şi de instrumentele pe care le
folosiţi. Arhivele moderne sunt foarte flexibile. Dacă marea parte a informaţiilor pe care le
căutaţi este legată de ţara de origine trebuie să alegeţi ţara ca prima categorie pentru
arhiva Dvs., în care cererea individuală şi rezultatele cercetării sunt arhivate împreună cu
materialul despre informaţia din ţara de origine relaţionată. Acolo unde este necesar, puteţi
alege să împărţiţi directorul de ţară în subcategorii de teme. Amintiţi-vă totuşi că o categorie
îngustă vă va obliga să salvaţi cererea în mai multe directoare. Informaţiile despre cercetător,
datele cererii şi răspunsul vor fi salvate în răspuns şi nu separat.

Exerciţii practice
Dezvoltaţi o structură de arhivare uniformă, accesibilă şi utilizabilă pentru
unitatea Dvs. de informaţii din ţara de origine. Organizaţi un fişier de ţară
utilizând Windows Explorer în structura de arhivare.
Exemple:
Ţara A (director)
Tortură (dir)
Raport 1 (fişier)
Religie (dir)
Dreputurile copilului (dir)
Alternativa refugiului intern (dir)
Cererea 1 (fişier cu informaţii despre client)
Răspuns 1 (fişier cu informaţii despre client şi cercetător)
Ţara B (director)
.......(dir)
Managementul fişierelor
Sistemele de operare oferă întotdeauna instrumente pentru managementul fişierelor, ex.
Windows Explorer pentru MS Windows OS, şi Norton Commander care este independent de
sistemul de operare.
Cu aceste instrumente puteţi organiza o arhivă într-un mod simplu, cu acces pentru întreaga
echipă (dacă există o reţea comună), cu o funcţie de căutare limitată şi posibilitatea de a
relaţiona documentele salvate într-un director cu cele din alt director. Structura de mai sus
poate fi aplicată cu uşurinţă pentru mai multe directoare. În multe cazuri, acest sistem va fi
suficient. Dacă aveţi cantităţi mari de date şi/sau nevoia de a relaţiona date, atunci luaţi în
considerare folosirea unei baze de date.
Baze de date
Într-o bază de date relaţională puteţi stoca informaţie procedurală şi organizaţională, să le
legaţi de cererile de problemă şi răspunsuri şi să le folosiţi în scopuri statistice. De regulă,
bazele de date vă pot oferi cazul ca entitate, fapt ce poate fi important pentru Dvs. dacă
lucraţi la Curte sau într-un birou de avocatură. Doar câteva baze de date oferă recuperarea
textului documentelor şi sunt relaţionate cu “meta-informaţia” documentelor. Dacă aveţi nevoie
de aşa ceva, căutaţi fişier, document sau managementul fluxului muncii.

Managemetul documetelor şi al fluxului muncii
Aceste sisteme sunt capabile să administreze cantităţi mari de date, să stocheze texte cu
indecşi din cadrul bazei de date şi să le facă recuperabile, şi să reprezinte fluxul muncii în
organizaţia Dvs. Aceste sisteme pot fi foarte eficiente dar trebuie să aveţi în vedere costurile
mari de investiţie.
Sfaturi utile

Documentarea trebuie să fie formalizată. Alegeţi un concept când începeţi activitatea
Organizaţi un sistem de documentare standardizat cu un set de reguli simple şi
eficiente.
Specificaţi datele şi parametrii de documentat. Stabiliţi o clasificare simplă a conţinutului.
Asiguraţi-vă că toţi membrii echipei pot lucra cu sistemul şi înţelege uşor clasificarea.
Planificaţi cantitatea viitoare de date pentru a selecta instrumentele de documentare
adecvate.
Organizaţi structura arhivei Dvs. şi instrumentele de arhivare în concordanţă cu
informaţiile de care aveţi nevoie. Începeţi cu criterii generale de reutilizare (adică crearea
de fişiere de ţară) şi subordonaţi alte criterii, amintindu-vă de cerinţele de transparenţă şi
identificare.
Documentaţi strategia de cercetare (ex. listă de verificare a surselor, termenii de cercetare
folosiţi). Salvaţi întotdeauna rezultatele de cercetare şi materialul găsit.

Controlul calităţii
Standardele bine definite de cercetare sunt implicit metode de control al calităţii care sunt
aplicate de fiecare cercetător individual. Liniile de orientare formalizate ale procesului de
cercetare şi prezentare a rezultatelor ajută la menţinerea acestor standarde de calitate
chiar sub presiunea timpului sau în echipe mari. În plus, calitatea controlului şi evaluarea de
către un superior poate fi un instrument important pentru menţinerea sau îmbunătăţirea
calităţii produselor informaţiilor din ţara de origine. Indicatorii pentru evaluare trebuie să
corespundă unor standarde interne de calitate pentru a îndeplini funcţia de managementul
calităţii.
Evaluarea internă va fi o parte din sarcinile de management ale unităţii pentru informaţiile
din ţara de origine. Opţiunea pentru o evaluare externă va depinde în mare măsură de
structura organizaţională şi principiile institutului Dvs. Controlul intern al calităţii poate fi
organizat în echipa de cercetare sau dusă la bun sfârşit de un cercetător cu experienţă
sau de managerul unităţii sau de un departament al controlului calităţii. Este important să
definiţi de câte ori va fi organizat controlul calităţii şi ce va fi evaluat. În funcţie de resursele
disponibile, controlul calităţii poate fi făcut în mod aleator în special în cazuri foarte
complexe, sau în fiecare caz. Frecvenţa şi intensitatea controlului calităţii va depinde şi de
experienţa echipei de cercetare dar şi de fiecare cercetător în parte (ex. acolo unde există
personal nou). Este de asemenea posibilă evaluarea doar a anumitor părţi din proces,
adică verificarea surselor utilizate, verificarea strategiei de cercetare, verificarea stilului
prezentării, etc. Controlul calităţii extern poate fi îndeplinit de evaluatori profesionişti şi/sau
de clienţi. Mai multe evaluări din partea clienţilor informale (şedinţe) şi formale (chestionare)
sunt folositoare pentru a asigura că munca unităţii satisface nevoile clienţilor.
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