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John Spencer és un acadèmic, professor, autor, veterà de combat i 
expert i assessor reconegut internacionalment en la guerra urbana i 
altres temes relacionats amb l'exèrcit. 
Considerat el principal expert del món en la guerra urbana, va 
servir com a assessor del general de quatre estrelles i altres líders 
de l'exèrcit dels Estats Units com a part de grups d'investigació 
estratègica des del Pentàgon a l'Acadèmia Militar dels Estats 
Units. 
Actualment, Spencer és la presidenta d'Estudis de Guerra Urbana 
amb el Madison Policy Forum. Fa poc va exercir com a president 
d'Estudis de Guerra Urbana a l'Institut de Guerra Moderna de West 
Point, codirector del Projecte Warfare Urbà, i amfitrió 
El podcast Urban Warfare Project. També va servir com a coronel 
A la Guàrdia Estatal de Califòrnia amb assignació a la 40a Divisió 
d'Infanteria, la Guàrdia Nacional de l'Exèrcit de Califòrnia com a 
director de la formació de guerra urbana. 
Com a soldat d'infanteria durant més de vint-i-cinc anys, Spencer 
ha ocupat càrrecs de soldat a sergent de primera classe i de segon 
tinent a major. Les seves tasques com a oficial de l'exèrcit incloïen 
dos desplegaments de combat de centre urbà a l'Iraq com a líder 
de la infanteria i comandant de l'empresa, un instructor de Ranger 
amb l'Escola de Rangers de l'elit de l'exèrcit, un membre del Cap 
de l'Estat Major i l'Estat Major de l'Exèrcit, i el Co- Fundador, 
Planificador Estratègic, i Director Adjunt de l'Institut de Guerra 
Moderna a West Point. 
Es pot trobar a twitter SpencerGuard 

 

 

 

 

 

(Traducció feta amb softcatalà el 04 abril de 2022, 1a versió). 



Ordres permanents de Spencer (per 
al Defensor Urbà) 
1. La defensa és la forma de guerra més forta. L'atacant ha de venir a tu i estar en 
posicions preparades. Ha de creuar el carrer obert per atacar-te. Matar-lo als carrers i 
carrerons. 

 
2. No deixis de preparar la defensa. Fins i tot quan estàs lluitant, hauries de continuar 
millorant les teves posicions. 

3.Fes que l'atacant vagi on vulguis, no on vulgui. Construïu barreres tan altes com sigui 
possible. Bloca tots els carrers, carrerons, portes i finestres. Convertir la ciutat en una 
fortalesa de muralles que fan que l'enemic entri a les vostres trampes preparades. 

4.Fes servir formigó. És el seu major recurs defensiu. No utilitzin fustes i bosses de 
sorra, són febles. El formigó reforçat amb barres d'acer (rebar) és un dels materials més 
forts. Construïu barreres i combatiu posicions. 

5.Sempre s'amaga, la teva posició, les teves armes. Sempre creu que l'enemic et pot 
veure des de dalt. Si et pot veure, et pot colpejar amb míssils, bombes i morters. Si 
sempre t'amagues, movent-te dins d'edificis, sota les gambes entre edificis, l'enemic no 
podrà colpejar-te. 

6.Utilitza qualsevol i totes les instal·lacions subterrànies. Si no hi ha cap sota teu, 
comença a cavar. L'atacant et bombardejarà abans d'assaltar. Podeu utilitzar el 
subterrani per amagar, escapar, protegir-vos, emmagatzemar subministraments, 
moure's i contraatacar. 

 
7. La sorpresa és tot. L'atacant no pot veure a través del formigó. Decidiu quan i on es 
produiran els combats. L'enemic tem profundament els franctiradors urbans. Fes-li 
pensar que cada finestra té un franctirador. 
 

8. Lluita en grups. Un lluitador no és suficient. Lluita en un mínim de 3-5 equips. 
 

9. Ataquen sempre des d'una posició protegida i oculta. No importa si s'està llençant 
alguna cosa o disparant alguna cosa; faci-ho des de dins d'un edifici, des de pisos alts 
o baixos, darrere de munts de runes, o sortint des del soterrani. 
 

10. Sempre té un pla d'escapada després d'atacar. Poseu forats a les parets, els pisos i 
els sostres per poder córrer entre habitacions i edificis quan les bombes enemigues 
cauen, o si estan massa a prop de vosaltres. Trenca túnels sota edificis i cases com a 
llocs d'escapament. Fes moltes posicions d'atac entrellaçades diferents. 
Subministraments de preposició a tot arreu: ammo, granades, granades propulsades per 
coets, aigua, etc. 

11.No et sorprenguis. L'enemic tem la guerra urbana. Intentarà passar-se les defenses. 
Mai més de 2/3 dels vostres combatents s'adormen. 
 



12.Beu aigua. No pots lluitar si ets mort. Només es poden sobreviure 3 dies sense aigua, 
però 3 setmanes sense menjar. Purifiqueu qualsevol aigua (bobineu-la, poseu-hi 
blanqueig o iode). Si el teu pèsol és clar no té por; groc o marró estàs baixant. 

13.Ves-te'n les mans abans de menjar. La malaltia et pot matar més que les bales 
enemigues. Quan menges i beus assegura que les latrines estan a més de 100 metres de 
distància. No deixis que les mosques toquin el teu menjar. 

14. Has de seguir les lleis de la guerra. Has de portar marques per identificar-te com a 
combatents. No importa la tàctica de l'enemic, cal seguir les lleis de la guerra per 
incloure la gestió dels combatents enemics capturats. 



8 Normes a l'atacar una ciutat: 
Hi ha normes que limiten l'atac d'una força militar a una ciutat. Un defensor intel·ligent 
planeja maximitzar i utilitzar cada regla contra l'atacant. Les normes són: 
 
 
1. El defensor urbà té l'avantatge. Es necessita molta més força per atacar i derrotar un 
enemic que està en una defensa establerta i adequadament construïda que un a l'obertura. 
 
2. El terreny urbà redueix els avantatges de l'atacant en intel·ligència, vigilància i 
reconeixement, la utilitat dels actius aeris, i la capacitat de l'atacant d'involucrar-se a 
distància. 
 
3. El defensor pot veure i atacar l'atacant, perquè l'atacant té una cobertura limitada i 
una ocultació. El major avantatge tàctic per a la força defensora és que pot romandre 
amagada dins i sota els edificis. 
 
4. Els edificis serveixen de búnquers fortificats que cal negociar. Les ciutats estan 
plenes d'estructures que són ideals per a la defensa militar. Els grans edificis 
governamentals, d'oficina o industrials sovint estan fets de formigó gruixut i reforçat amb 
acer que els fan gairebé impermeables a moltes armes militars. 
 
5. Els atacants han d'utilitzar la força explosiva per penetrar en els edificis. Els 
principals mètodes actuals d'atacar una fortificació urbana són destruir-la o preparar l'edifici 
amb municions explosives i després enviar la infanteria a entrar i netejar tot l'edifici si és 
necessari. 
 
6. El defensor manté una relativa llibertat de maniobra dins del terreny urbà. Poden 
preparar el terreny per facilitar el seu moviment allà on la batalla requereixi. Poden 
connectar posicions de batalla amb rutes a través i sota edificis. Poden construir obstacles 
per a atraure els atacants sense saber-ho en emboscades elaborades a causa de les limitades 
principals vies d'aproximació en molts ambients urbans densos. 
 
7. El metro serveix com a refugi del defensor. Els defensors poden utilitzar túnels 
existents o cavar els seus propis per connectar posicions de combat, amagar-se de la 
detecció i proporcionar cobertura de atacs aeris, i fins i tot emprar-los de manera ofensiva 
com a bombes de túnel contra les forces militars estacionàries. 
 
8. Ni l'atacant ni el defensor poden concentrar les seves forces contra l'altre. Una 
defensa establerta en terrenys urbans densos limita el moviment ràpid i la capacitat de 
concentrar les formacions contra punts decisius. 

 



6 Elements essencials de qualsevol 
defensa: 
Aquests sis elements de la defensa s'apliquen a qualsevol 
defensa, independentment de l'escala o l'entorn. En la defensa 
urbana, el defensor sempre ha de pensar com es pot configurar 
el terreny urbà i utilitzar-lo per permetre als defensors fer el que 
volen fer mentre s'atura que l'enemic faci el que volen fer. Els 
sis elements principals són: 
 
Preparació: Tan aviat com el defensor urbà decideixi lluitar, 
han de començar a planificar i donar forma a l'àrea urbana als 
seus plans. El defensor urbà mai deixa de preparar-se. Fins i tot 
quan estan lluitant, poden tenir alguns combatents disparant 
mentre altres continuen construint obstacles, posicions i més. 
Flexibilitat: Tota la defensa ha de tenir flexibilitat per canviar a 
les accions de l'atacant. Això és important per a tota la defensa 
d'una ciutat fins a un sol bloc. 
Seguretat: Els defensors han de garantir que tots els costats de 
la ciutat siguin segurs. Totes les posicions de lluita requereixen 
més d'una persona. 
Operacions en profunditat - Poden matar l'enemic el més lluny 
possible i en cinturons o anells al voltant del centre de la ciutat 
sortir tan lluny com sigui possible. 
Disrupció - Utilitza la ciutat per trencar les formacions de 
l'atacant, combois, tancs separats de la infanteria. 
Maneuver - Usa tant els incendis com els defensors de 
moviment ràpid 
Massa i concentració: Prepara't per augmentar els grans grups 
de combatents defensors en els atacants en moments crítics. 



Informació general: 
 



Aconsegueix subministraments: 
La guerra urbana, per incloure la defensa, requereix quatre 
vegades la quantitat de munició com la mateixa operació en 
terreny rural. 
 
A la part superior dels míssils guiats antitanc (ATGMs) com 
Javelines i NLAWs, els defensors necessiten moltes bales de 
rifle, granades, mines antitanc, mines antipersones, drones 
d'un sol ús, morters i cartutxos de morter, aigua, aliments no 
peribles i combustibles (cerca/vehicle/generador) 

 

Que necessita un defensor? 

 



Tu tens els números i l'avantatge: 
Els defensors urbans preparats tenen l'avantatge. El 2016, 
es van prendre més de 100.000 forces de seguretat 9 mesos 
per prendre Mossul contra 5.000 a 10.000 ISIS. Els 
alemanys van emprar desenes de milers de soldats per 
intentar prendre Stalingrad, i no van tenir èxit. La doctrina 
militar diu que l'atacant necessita entre 3 i 5 vegades més 
del que ho faria durant un atac en terreny de fusta o obert. 
L'enemic podria necessitar fins a 5, si no més, atacant 
soldats a 1 defensant soldat/fighter. 

 



Fase 1 d'un atac enemig: 
La primera fase de l'enemic a atacar una ciutat serà 
bombardejar de qualsevol posició enemiga coneguda 
(construccions/llocs vists des de cel o ja conegut) per 
suavitzar la defensa de la ciutat i desmoralitzar la força 
defensora a la ciutat. En aquesta fase, tots els esforços per 
amagar llocs clau coneguts i posicions de lluita. 
Hauria de prendre's. Els defensors haurien de saber on 
escapar els bombardeigs (edificis forts, sota terra) i on. El 
reemerge preparat per lluitar és essencial. 



Fase 2 d'un atac enemic: 
La següent fase, a mesura que l'atacant s'acosta a la ciutat, 
començarà un intens bombardeig sobre totes les ciutats 
estructures, amb l'esperança que els defensors es rendiran. 
Això podria durar dies i setmanes. Aquí és on subterrània és 
crítica per sobreviure mentre es manté 
armes i subministraments. Els defensors han de tenir 
coneixement del ubicació de l'enemic, quan es mouen cap a 
la ciutat, apropar-se. 



Fase 3 d'un atac enemic: 
La següent fase de l'atac a la ciutat serà indirecta i directa 
incendis a mesura que l'exèrcit enemic es mou al límit de la 
ciutat línies, intentant entrar a l'entorn urbà. Això és temps 
perillós perquè els defensors han de poder. Ataquen els 
invasors, però també sobreviuen als seus atacs. El els 
defensors poden "cavar" els atacants, permetent-los 
aconseguir-ho 
tanquen que ja no poden utilitzar la seva artilleria per por de 
matar els seus propis soldats. 
La runa de fases anteriors fa que la lluita sigui forta 
posicions. 

 

 



Estigues amagat en tots moments: 
Has de romandre amagat. Si es pot veure, es poden atacar 
amb míssils, bombes, artilleria i morters. Poseu tarpaulins, 
fulls/blankets, fusta, plàstic, llauna, qualsevol cosa a la part 
superior o entre la construcció, de manera que les coses de 
dalt o de baix no us puguin veure. Amaga-ho tot. 

 



Utilitza el subsol: 
El subterrani ha servit durant molt de temps com una 
poderosa ciutat eina de guerra. Permet als defensors escapar 
de les bombes, amagar-se caces, amagar i protegir els 
subministraments, moure's sense veure, i 
atacar l'enemic invasor. 

Si no hi ha sota terra, comença a cavar. Se sorprendria de la 
profunditat i longitud d'un túnel que un equip de civils pot 
cavar en tan sols uns dies. Guanys de bombes de cavar, 
passatges sota edificis i llocs segurs per posar caus. 



Barreres, Barreres, Barreres: 
El terreny urbà ha de tenir la forma de frenar o aturar les 
forces militars invasores perquè puguin ser atacades; forçar-
les a caure en paranys i emboscades, negant-los l'accés a la 
zona urbana. 
 
 
Construïu múltiples línies de defensa. Prepara cercles 
complets al voltant de la ciutat. Construïu fortificacions. 
Mou la capa després de la capa d'obstacles i blocs. Poseu 
bloquejos a cada carrer. La velocitat és la seguretat. Un 
vehicle lent o soldat és més fàcil d'assolir i destruir! 

 



Sempre millora la defensa: 
En qualsevol defensa de la ciutat, sempre segueixes 
preparant-te per l'atac de l'enemic. 
Fins i tot en lluitar, continua millorant la teva posició. 
Alguns defensors poden lluitar mentre altres fan posicions 
més fortes. No us asseieu i no us quedeu l'obertura! 
Construïu búnquers prop dels punts de control. Caba túnels! 

 

 

 

 



Bloqueja tots els caminas a la 
ciutat: 
Sortiu i construïu obstacles als carrers! Comença amb 
qualsevol ponts que no van ser destruïts. Bloqueja'ls amb 
autobusos, camions de bolcat, cotxes, formigó, fusta, 
escombraries, qualsevol cosa. Després bloca qualsevol lloc 
de la ciutat on hi ha edificis alts a cada costat, en zones ja 
estretes. Tots els carrers i carrerons! 

Imatge de: https://www.theguardian.com/world/from-the-archive-blog/2018/may/18/1848-year-of-revolution-archive 



Utilitza els materials més forts: 
 Has de convertir la ciutat en una fortalesa i tancar-la 
portes. Bloca tots els carrers, carreró, vorera, porta i 
finestra del primer pis. Utilitza material urbà, és més fort i 
ofereix la major protecció. 

 

 



Utilitza formigó: 
Utilitza el formigó com a material de defensa principal. An 
el defensor urbà utilitza el material urbà únic per a ells 
avant. Concret reforçat amb barres d'acer (barra) 
són deu vegades millors que les bajanades. Utilitza runa, 
roca, maons. 

 



Utilitza barreres que aturarà 
qualsevol vehicle: 
Utilitza barreres concretes existents. Les ciutats modernes 
sovint tenen barreres concretes existents per als punts de 
control dels vehicles o protecció de les infraestructures. 
Aquestes barreres ofereixen les fetes fortificacions de 
camp. Els eriçons d'acer també són bons. 

 



Utilitza filferro: 
Si tens filferro d'afaitar, fes-ho servir. Apila tres junts. Lay 

entre construcció. Un fil d'afaitar triple pot aturar-se més 

vehicles, fins i tot alentir un tanc. 

 



Utilitza runes: 
Desconstrucció d'edificis: crear runa destruint estructures 

per produir formigó trencat, rebar, pedres, maons, o 

material sòlid per incloure residus. 

 



Caba forats antitancs 
Si tens temps i recursos de cavar, cavar rases i 

emplaça una barrera al voltant de les parts més denses de la 

ciutat, especialment les entrades que es poden salvar sense 

impactar les necessitats civils. L'objectiu és afegir densitat. 

Ja són zones urbanes. 

Image credit: https://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/5- 102/Ch6.htm#s3 

 



Atura o alenteix tots els vehicles: 
Alenteix o atura tots els vehicles d'entrar o moure 

a través de les vostres àrees. Bloqueja tots els carrers. Lent 

abaixa els vehicles perquè puguis disparar o llençar 

Mólotov se'ls enfronta. Has d'estar dins dels edificis. 

Qualsevol persona amb una arma als carrers pot ser vist per 

l'enemic i colpejat per coets o artilleria. 

 



Construeix obstacles en S: 
Si hi ha un carrer encara has d'utilitzar, construir una "S" o 

obstacle de patró de serpentina que encara alenteix un 

vehicle Abaix. Pensa en el punt de control de la policia. que 

podeu establir amunt si volies agafar sabotejadors abans de 

Els atacants arriben a la teva ubicació. No carreteres que 

permeten la conducció lliure i ràpida. 

 



Ataca, ataca, ataca: 
While the purpose of the urban defense may not be to 

destroy all the enemy attackers, continual/selective attacks 

achieve the goal of holding the city. You want to turn every 

street into a meat grinder into which the attackers feed their 

soldiers to die. 



Construeix punts forts dins la 

ciutat: 
Construïu punts forts al llarg de les vies clau a la ciutat. 

Segur per tenir una ruta d'escapada (com un forat al següent 

construcció); els punts forts clau, però, poden trigar dies 

netejar. No utilitzeu edificis amb vidre o fusta, que trencarà 

o cremarà. 

 



Preparant una casa per a la 

defensa: 



 

Crea moltes ratolineres: 



Fes forats de ratolí i túnels. La tàctica d'utilitzar 

forats de ratolí - forats creats en parets interiors i exteriors 

d'edificis que permeten als soldats moure's a través del 

parets exteriors i espais interiors d'edificis - és un dels la 

tècnica de defensa més dominant i recurrent. Ho us permet 

moure i atacar sense veure i protegir les estructures de 

formigó. Els túnels també els permeten. Allunya't dels 

bombardejos. 

 



Construeix bunkers dins i fora 

edificis: 
Si hi ha temps, creeu búnquers improvisats, és 

a dir, búnquers tancats. Haurien de tenir una 

coberta de sobrecàrrega (concreta sobre teu) i 

estar amagats de dalt.   

 



Posa elements heavys dins edificis 
Pots posar sistemes pesats dins dels edificis. Les armes 

grans es poden desmuntar i tornar a muntar al pis superior 

d'un edifici per proporcionar línies superiors de visió i 

angles de foc. Això també crea tipus búnquer protecció a la 

productora de més víctimes armes. 



Poseu caus (proveïments ocults) a 

tot arreu 
Col·loca les memòries cau a tot arreu on vols lluitar: 

primària, segona i tercera posició. El terreny urbà és gran 

avantatges per als punts de subministrament preposicionats 

ocults, protegits i ocults que suporten múltiples punts 

primaris, posicions de batalla alternatives i 

complementàries. 



Ataca des de els edificis (esigues 

fora els carrers) 
Utilitza els carrers amb edificis propers a les carreteres atac. 

Els pisos superiors són encara millors perquè els tancs i 

altres canons no poden elevar els seus canons - Amunt. És 

simplement més difícil per a l'atacant lluitar mirant Amunt. 

Els defensors han de romandre ocults dins de l'edifici fins 

El moment de l'atac, llavors canvia de posició. 

 



Dispara des de dins dels edificis: 
No hi ha cap raó perquè un defensor urbà sigui visible 

des del cel o el carrer l'atacant que s'acosta quan hi ha les 

seves posicions d'atac. No enganxis els canons d'armes de 

finestres. Queda't enrere i dispara des de dins de les 

habitacions a redueix la visibilitat. 

Les forces armades temen franctiradors. Converteix cada 

finestra en una possible Posició del franctirador. Dispareu a 

través d'habitacions i edificis fins al FORA. 

 



Utilitza atacs de donar i cop i 

marxar: 
Fes servir emboscada antiarmor. A la primera batalla de 

Grozny, petits grups de 3-5 combatents armats amb només 

AK47s, granades, i RPG-7 o RPG-18, van participar 

vehicles blindats des de soterranis o pisos superiors de 

edificis, on els tancs principals i altres armes no podien 

Tornar foc de manera efectiva. Van colpejar el primer i 

l'últim vehicles per atrapar els altres dins la seva trampa, 

colpejant després Aparta't. 



 Crea zones compromeses: 
Una de les tàctiques de defensa més poderoses és la 

establiment d'àrees de compromís (zones de qualificació...) 

L'enemic no se'n sortirà. 

7 passos simples per construir una zona compromesa 

(ajustada per simplificar): 

 

1-Identifica totes les maneres probables que l'enemic 

vindrà. 

2-Determina el que l'enemic farà/intenta fer. 

3-Determina on vols véncer l'enemic. 

4-Planifica i integra els obstacles (lent/atura'ls) 

5- Decidiu on amagar-vos i atacar. 

6-Plan Planifica i integra els incendis indirectes (per 

incloure còctels molotov)) 

7- Practica el pla diverses vegades. 

 

De nou, la teva supervivència per lluitar és important, 

Pensin en on atacaràs. Tria elevada posicions pels carrers 

llargs; tir i córrer; ocupació 

emboscada. Aim per les finestres i portes dels vehicles de 

nonarmor o soldats a l'obertura. Els franctiradors són dels 

majors temors d'un soldat. 



 

Qualsevol drona comercial d'afiliació es pot utilitzar per 

detectar atacants entrants i evitar que l'atacant 

sorprèn els defensors. També poden infondre por 

els cors dels soldats. Si han de buscar, i no saben el que hi 

ha en el cel, no sabran si és un un drone armat o no. 

 



Cocktails molotov: 
Els còctels molotov poden ser armes efectives si s'utilitzen 

apropiadament. Fes-los fora dels llocs protegits, a la dreta 

objectius i en punts selectes en els vehicles. Penseu en on 

us trobareu per llençar (llavors córrer). Deixar anar les 

finestres per sobre dels vehicles més ideal. Vehicles sense 

armes per sobre dels més vulnerables, però si es tracta d'una 

armadura, tria on colpejar. 

 



Tancs: 
L'atacant d'una ciutat en combat d'alta intensitat ha de 

tenen tancs per entrar a la ciutat. Necessiten tancs, 

infanteria, enginyers, artilleria i més. Però realment 

Necessiten tancs. El defensor ha de prioritzar la destrucció 

tancs. 

Els tancs no poden elevar les seves armes a nivells més alts 

o nivells més baixos d'edificis. En planejar atacar-ne un, 

Sigui on no pugui disparar. 

 



La part superior d'un tanc és 

débil: 
El punt més vulnerable de qualsevol tanc és el punt superior 

on el L'armadura és més prima. Per això temen la Javelina i 

altres armaments antitancs que són armes de "atac 

superior", que volen cap al cel i després baixen sobre el 

tanc. Si el defensor ha propulsat un coet granades que no 

poden penetrar en blindatge gruixut o antitanc granades de 

mà/fugella, és millor estar en els pisos superiors de 

immobilitza i deixa-les en els tancs. 

 



Els defensors poden no ser capaços de destruir un tanc, però 

poden fer No funciona o tampoc funciona. Una manera de 

fer-ho és encegar el tanc, impactant la visió dels soldats 

dins. Això és possible disparant al bloc de visió (llocs que 

miren fora – esbossat en 

vermell a sota. La part superior esquerra és el bloc de visió 

del comandant del tanc. 

La part superior dreta és probable que el carregador sigui 

un visualitzador independent (depenent del model de tanc), 

mentre que l'àrea en el front del tanc, 

Sota la pistola principal hi ha el bloc de visió del conductor. 

Dispara o llança coses per trencar o cobrir aquests ports. 

 



Els defensors poden no ser capaços de destruir un tanc, però 

poden fer No funciona o tampoc funciona. Una manera de 

fer-ho és encegar el tanc, impactant la visió dels soldats 

dins. Això és possible disparant al bloc de visió (llocs que 

miren fora – esbossat en 

vermell a sota. La part superior esquerra és el bloc de visió 

del comandant del tanc. 

La part superior dreta és probable que el carregador sigui 

un visualitzador independent (depenent del model de tanc), 

mentre que l'àrea en el front del tanc, 

Sota la pistola principal hi ha el bloc de visió del conductor. 

Dispara o llança  coses per trencar o cobrir aquests ports. 

 



Molotovs attacks i altres atacs de 

tancs 
Com a últim recurs, es poden utilitzar còctels Molotov per 

atacar un tanc. Si Aquest és el pla, més d'un còctel Molotov 

(un volley de tots dos els costats d'un carrer) tenen una 

oportunitat millor. Aixeca el Molotov al part superior del 

tanc on es troben la graella del motor i els punts de venda 

situat o, de nou, en els blocs de visió. Un últim recurs seria 

s'intenta tallar les barres d'acer i altres dispositius a la part 

posterior sprocket de les pistes del tanc, intentant agafar o 

llançar el sprocket/track. 

 



Protegir els civils: 
Els defensors han d'ajudar a protegir els civils. Tenen 

control on es col·loquen les forces militars i l'equip 

relació amb la població civil. Els defensors sovint tenen 

millor informació que l'atacant sobre on civil 

les persones estan i estan, per tant, millor posicionades per 

a evitar Deixar-los a gratcient en el camí del mal. El 

defensor Les accions tàctiques i l'estratègia general poden 

contribuir a perill que afronten els civils. Per a evitar això: 

1. Respectar el dret internacional humanitari i els drets 

humans llei. 

2. Emetre orientació sobre la importància de protegir els 

civils 

3. Evitar la localització d'objectius militars en zones civils o 

de edificis que són utilitzats principalment per civils com 

escoles, hospitals, edificis residencials i religiosos, i 

col·locar-se amb civils per a respectar el principi de 

distingir i tenir cura constant de no posar civils a risc durant 

un atac. 

4. Els combatents haurien de portar uniforme o insígnia 

distingintells de civils (com bandes de braç). 

5. Avisa als civils dels atacs entrants a través sirenes, 

mitjans socials, SMS, altaveus per permetre el suficient 

temps perquè els civils busquin refugi. 

6. Preposició d'aliments, aigua, primera ajuda en refugis per 

a civils. Protecció dels civils 

7. Permet sempre el pas segur dels actors humanitaris a 

proporcionar aliments, aigua, medicines i transport de les 

lesions civils entre fronts. 

8. Marcar àrees protegides clarament: escoles, hospitals, 



llocs religiosos i refugis. No et connectis amb civils. 

9. Marca les àrees on hi ha una ordenació sense explotar 

(UXO) i restes explosives de guerra (ERW) fins a S'ha 

aclarit la zona. 

10. Identificar rutes segures perquè els civils marxin. 

11. Proporcioneu primers consells d'ajuda als civils, 

distribuïu primer ajuda i Turíngies a civils. 

12. Instrueix als civils que no es quedin en balcons o a prop 

finestres amb binoculars o càmera com poden ser confós 

com a franctiradors. 

13. Assegurar que la defensa civil està equipada 

adequadament amb foc mantes, equipament d'eliminació de 

runes, tractament d'aigua tauletes, bosses de cos, marcadors 

per cordó de perillosos 

àrees, antídots en cas de CBRN. 

14. Entrenar i desplegar equips mèdics que saben com 

tractar ferides de bala, lesions de fragmentació, les ferides 

d'explosió, crema per a adults i ossos pediàtrics com a 

estructures d'ossos són diferents. 

15. Restaurar quan sigui factible, serveis essencials que els 

civils confiar en instal·lacions de tractament d'aigua i 

elèctrica xarxes elèctriques. 



Les regles de la guerra no són opcionals. Estan dissenyats 

per minimitzar el sofriment humà. 

. No es dirigeixi als civils. 

. Respecta els principis de distinció i proporcionalitat. 

Take Prendre totes les precaucions possibles per minimitzar 

i evitar Dany incidental als civils. 

. No usis civils com a escuts humans. to No recorres a un or 

indiscriminat indiscriminat atacs. 

target No es dirigeixin a la infraestructura civil com els 

hospitals, escoles. execute No tortures ni executis persones 

treated Els detinguts i els presoners de guerra han de ser 

tractats humanament. 

. No matis ni segrestis treballadors humanitaris.  Permet 

l'ajuda humanitària a la població afectada i un accés segur 

als treballadors humanitaris per a prestar ajuda. 

·Investiga les violacions i responsabilitza les persones 



Tractar ferides i baixes: 
La lluita en terrenys urbans porta a una major mortalitat per 

ambdós atacant i defensor. Els defensors han d'estar 

preparats mou les seves víctimes a la seguretat i a la cura. 

Haurien de fer 

Moltes escombraries casolanes (2 persones porten un 

dispositiu). Tot això calen pols (wood/metal/plastic) i un 

material (Botons, jaquetes, tarps), com: 

 



Veu aigua! 
El defensor urbà ha de beure aigua. Només pots sobreviure 

Uns quants dies sense ella. La hidració és clau. La boca 

seca és un signe de deshidratació, com la fatiga, el mal de 

cap, la pell seca, no suor, ulls enfonsats, gambes musculars 

i estómacs, no 

insta a enterrar durant un període prolongat, i fins i tot 

apagades i convulsions. Coneixeu els senyals. Hi ha 

maneres de fes que l'aigua sigui segura per beure. 

Collect/neu de neu de fosa/boirina. Aigua trobat. Afegeix 2 

gotes d'ulls de blanquejament domèstic no centrat a .. O 5 - 

10 gotes de iode. Si mai n'estàs segur, purificar l'aigua. 

Beure aigua dolenta pot causar vòmit/diarrea i condueix a 

una deshidratació greu i mort. 

 



Mantingues les mans, els peus i 

l'aigua neta! 
La malaltia i la malaltia poden matar més defensors urbans 

No pas bales enemigues. En el passat, la malaltia i la no-

bateria les lesions han estat la causa de fins a un 80% de 

Les baixes fins i tot per als millors exèrcits del món. Ara els 

militars practiquen una estricta higiene i sanejament. 

 

NORMES. 

Has de fer-te la mà abans de menjar. Utilitza sanciment de 

mà basat en l'alcohol o rentat amb antibacterial sabó. 

Mantenir els banys i llocs de residus humans fins a 

del vostre menjar com sigui possible (100 metres o més). 

Que vol dir vent i descens. Mantén els banys 

baixades de pous, rierols i altres aigües 

fonts (30 metres o més). 

No deixis que les mosques toquin el teu menjar. 



Tractament de presoners enemics 

de guerra: 
El defensor urbà pot ser capturat o fer-se càrrec dels 

presoners enemics. Tracta sempre els presoners 

humanament. Seguiu els 5 de maneig dels presoners: 

prisoners Cerca - Cerca presoners per armes i municions, 

ítems de valor d'intel·ligència i qualsevol ítem inapropiat. 

Silenci - No permetis que els presoners parlin (per incloure-

ho els uns als altres) o permetre que algú parli amb ells. 

Parla presoners només per donar ordres. 

 Segregate - Segregats presoners per rang, gènere, 

nacionalitat i estatus. 

- Safeguard - Mantingueu els presoners fora de perill 

segons a les Convencions de Ginebra. Això inclou de la Els 

perills de la batalla. Proporcionar atenció mèdica als 

presoners si CAL. 

Speed Velocitat cap a la part posterior - Elimina els 

presoners de el camp de batalla i tornar a un punt de 

recollida posterior tan ràpid El més possible. 

 

Font: *US Army Training Circular 3-21.76 



La voluntat de lluitar: 
Els defensors urbans han de mantenir la voluntat de lluitar 

dins d'ells. 

 

Han de tenir l'esperança que poden guanyar i prevaler. Ell té 

l'avantatge en el terreny urbà. 

Els soldats no lluiten pels dictadors. No lluiten quan 

coaccionat o només per pagament. 

 

Els soldats lluiten per la seva nació, per la llibertat, per les 

seves famílies, i l'un per l'altre. 

 

No deixis que la por et superi. Tots els soldats tenen por. 

 

Lluiteu i estigueu junts en petits grups. Els enllaços de 

cohesió formada en el seu grup és l'escut contra la por en 

batalla. 

 

El defensor de la ciutat vol posar por a la boca 

atacant, fent-lo perdre la voluntat de lluitar.   


