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Konsekwencje zbrojnej przemocy, min 
przeciwpiechotnych i innej broni wojennej 
Światowa Konfederacja Fizjoterapii uważa, że fizjoterapeuci odgrywają istotną rolę w radzeniu sobie 
z problemami zdrowotnymi i ograniczeniami funkcjonalnymi będącymi bezpośrednią konsekwencją zbrojnej 
przemocy oraz użycia min lądowych i innej broni wojennej, nawet w czasach pokoju. Systemy świadczenia 
usług zdrowotnych w krajach, w których rzadko dochodzi do znacznej przemocy, są w stanie odpowiedzieć na 
stawiane im wymagania. W szczególności miny lądowe, amunicja kasetowa i pozostałości broni wojennej 
stanowią masowe zagrożenie dla zdrowia i nadal stanowią zagrożenie na długo po zakończeniu konfliktów. 
Usługi rehabilitacyjne i sprzęt są często niedofinansowane i nieodpowiednie, aby umożliwić osobom 
poszkodowanym osiągnięcie pełnego powrotu do zdrowia, do jakiego są zdolni i do którego mają prawo. 1 

Fizjoterapeuci należą do pracowników służby zdrowia odgrywających kluczową rolę w skutecznym leczeniu, 
rehabilitacji i integracji społecznej ludności cywilnej, uchodźców, osób ewakuowanych, przesiedleńców 
wewnętrznych i rannych pracowników sił zbrojnych. Dostęp do interwencji fizjoterapeutów jest niezbędny dla 
populacji, które potrzebują usług rehabilitacji medycznej. Gdy fizjoterapeuci praktykują w strefach konfliktu, 
Światowa Konfederacja Fizjoterapii uważa, że mają one prawo do ochrony podczas świadczenia usług. 

Osoby prowadzące fizjoterapię wspierają rozwój krajowych zasad, programów, usług i systemów, dzięki którym 
fizjoterapię można skutecznie świadczyć ludziom żyjącym w następstwie konfliktów zbrojnych. 

Światowa Konfederacja Fizjoterapii sprzeciwia się niezamierzonemu lub celowemu użyciu min 
przeciwpiechotnych, ładunków nuklearnych, chemicznych i biologicznych oraz innej zbrojnej przemocy, 
z których wszystkie zagrażają zdrowiu i przetrwaniu. W tym celu Światowa Konfederacja Fizjoterapii wspiera, 
co następuje: 

• uniwersalna Deklaracja Praw Człowieka 2 

• Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej 3 

• Konwencja ottawska o zakazie używania, składowania, produkcji i transferu min przeciwpiechotnych 
oraz o ich zniszczeniu 4 

• Konwencja o zakazie tworzenia i gromadzenia zapasów broni bakteriologicznej (biologicznej) 
i toksycznej oraz o jej zniszczeniu 4 

• Program Zapobiegania Przemocy Zbrojnej Światowej Organizacji Zdrowia 5 

• Konwencja o amunicji kasetowej 6 

Pokój i bezpieczeństwo to podstawowe wymagania dotyczące zdrowia i rozwoju. Światowa Konfederacja 
Fizjoterapii opowiada się za pokojowym rozwiązywaniem konfliktów w drodze negocjacji i rozwiązań 
dyplomatycznych. 

Światowa Konfederacja Fizjoterapii zachęca organizacje członkowskie do działań na rzecz eliminacji min 
przeciwpiechotnych, broni nuklearnej, chemicznej, biologicznej i innego uzbrojenia. Organizacje członkowskie 
mogą to osiągnąć poprzez: 

• zachęcanie rządów krajowych do podpisywania i przestrzegania odpowiednich międzynarodowych 
deklaracji, konwencji i traktatów 

• przyjęcie aktywnej roli w świadczeniu usług fizjoterapeutycznych osobom, które przeżyły konflikt, w tym 
uchodźcom, osobom ewakuowanym, przesiedleńcom wewnętrznym i osobom powracającym z obszarów 
konfliktu 
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• podnoszenie świadomości na temat szeroko zakrojonych konsekwencji przemocy zbrojnej, min 
przeciwpiechotnych i innej broni nie tylko w odniesieniu do kalectwa, ale także sposobu, w jaki ludzie 
zarządzają swoim życiem 

• przyjęcie aktywnej roli w planach reagowania i gotowości na katastrofy 7, 8 

Ponadto organizacje członkowskie mogą: 

• przygotować fizjoterapeutów poprzez edukację do radzenia sobie ze skutkami przemocy zbrojnej. 

•  

• uczestniczyć w formułowaniu i rozwoju krajowych zasad i programów zorientowanych na promowanie na 
rzecz społeczeństw pokonfliktowych 
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Asylum seeker  

Evacuee  

Hazard 

Internally displaced persons (IDPs) 

Refugee  

Rehabilitation 

 

Approval, review and related policy information 

Date adopted: Approved at the 17th General Meeting of WCPT in June 2011. 
Revised and re-approved at the 18th General Meeting of WCPT May 2015. 
Re-approved at the 19th General Meeting of WCPT May 2019 

Date for review: 2023 

Related WCPT 
policies: 

WCPT ethical principles 
WCPT policy statements: 

• Disaster management 
• Ethical responsibilities of physical therapists and WCPT members 
• Patients’/clients' rights in physical therapy 

WCPT endorsements: 
• United Nations Convention on the Rights of the Child  
• The United Nations Standard Rules on the Equalisation of Opportunities for Persons 

with Disabilities  
• The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
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