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Reportatges

    Els nens soldats a l'Àfrica
Els  nens  soldats  són  majoritàriament  menors  que 
s'han  utilitzat  en  guerres  com  les  d’Angola, 
Afganistan, Rwanda, Sierra Leone ...

Avui dia són utilitzats més de 300.000 nens/es que 
guarden  algun  tipus  de  relació  amb  les  forces 
armades tot  participant  en algun tipus de conflicte 
armat. La raó per la qual es recluten nens és perquè 
són  barats  i  imprescindibles  i  a  sobre  ofereixen 
obediència  incondicional  envers  els  seus  superiors. 
Són  utilitzats  per  matar,  col·locar  mines 
antipersones,  per  a  labors  d'espionatge  o  com  a 
simples portadors.

Les nenes soldat  pateixen abusos sexuals  per part 
dels seus companys per “pujar la moral de la tropa” 
o  s’utilitzen  com  a  esclaves  sexuals.  També  són 
usades com a esposes per els soldats adults i han de 
suportar  la  violència  dels  homes  que  no  tenen 
escrúpols per culpa de la guerra. 

En els últims deu anys, centenars de milers de nens i 
nenes han estat víctimes d’aquest fet, combatent en 
conflictes  d’arreu  del  món.  Molta  part  d’aquests 
infants moren en els conflictes i els que sobreviuen 
queden  ferits,  no  tan  sols  físicament,  sinó 
psíquicament.  Aquest  nens  i  nenes  viuen  en 
condicions extremadament complicades, desnodrits i 
sense uns serveis mínims de salut i higiene, com la 
resta de militars.
Aquests  nens/es  han  estat  segrestats  als  carrers, 
trets de les seves aules, cases o camps de refugiats, 
molts cops apuntats amb una pistola. 
D'altres s’uneixen de forma ‘voluntària’ després de la 
desintegració de la seva família en els conflictes, ja 
que  les  condicions  de  pobresa  són  elevades  i 
d'aquesta  manera  aconsegueixen  tenir  els  serveis 
socials bàsics (alimentació i lloc  on dormir). 

Els nens i  nenes que participen en combats sovint 
pateixen ferides o moren. Molts cops són obligats a 
cometre atrocitats, inclosa la violació i assassinat de 
civils amb fusells d'assalt com l'AK-47 i G4, els quals 
són d’una mida i un pes que en alguns casos supera 
la del propi infant que les ha de sostenir. Alguns es 
veuen  obligats  a  ferir  o  matar  a  membres  de  les 
seves  pròpies  famílies  o  a  d'altres  nens  soldats. 
Altres serveixen com a portadors, cuiners, guàrdies, 
missatgers, espies i esclaus sexuals. 
Encara que la majoria dels nens soldats tenen entre 
15 i 18 anys d'edat, també en trobem molts en l'edat 
de 10 anys i també s’ha pogut registrar l'ús dels nens 
encara més joves. 
 

Què és la DDR?:
Desarmament: Recollida  d'armes  lleugeres  i 
artilleria  pesada  en  una  zona  de  conflicte. 
Generalment  implica  la  recollida  d'armes, 
l'agrupament  de  combatents  i  el  desenvolupament 
de  programes  de  gestió  d'armes,  el  seu 
emmagatzematge  en  lloc  segur  i,  en  ocasions,  la 
seva destrucció. 

Desmobilització: Llicència  formal  i  controlada  de 
soldats de l'exèrcit  o de grups armats.  A l'hora de 
desmobilitzar als nens, s'ha de procurar: verificar la 
participació  del  nen o  nena en  el  conflicte  armat, 
recollir informació fonamental per establir la identitat 
del  nen amb la  finalitat  de  trobar  la  seva  família, 
identificar les necessitats prioritàries i informar el nen 
o nena sobre el més probable que succeeixi en cada 
moment. 

Reintegració: Procés a llarg termini per a oferir als 
nens una alternativa viable a la seva participació en 
el  conflicte  armat  i  ajudar-los  a  començar  la  seva 
vida. 


