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Propostes didàctiques

“Els infants són el nostre futur.
Acceptar la utilització d'infants
soldat en els conflictes és acceptar
la destrucció del nostre futur.”
Kofi Annan
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Què és Amnistia Internacional?
Amnistia Internacional és una organització d'abast mundial de defensors dels drets humans. És

imparcial, independent de qualsevol govern, partit polític, ideologia, interès econòmic o creença religiosa.

En el context del seu treball de promoció de tots els drets humans, Amnistia Internacional investiga
i actua per tal d'impedir i aturar els abusos greus contra el dret a la integritat física i mental, a la llibertat
de consciència i d'expressió i a no patir discriminació (relativa tant als drets civils i polítics com als drets
econòmics, socials i culturals).

Amnistia Internacional intenta destapar els abusos contra els drets humans de forma concreta i
ràpida. Investiga de manera sistemàtica i imparcial les circumstàncies tant de casos concrets com de situ-
acions generalitzades d'abusos contra els drets humans. Fa públics els resultats d'aquestes investigacions
i mobilitza l'opinió pública per tal d'aturar els abusos.

Amnistia Internacional insta els governs a ratificar i a aplicar les normes de drets humans. Fomenta
alhora el recolzament i el respecte dels drets humans per part dels grups polítics armats, les organitzacions
intergovernamentals, les empreses, els particulars i tots els òrgans de la societat.

Actualment, la seva feina es concentra de forma prioritària en els àmbits següents:

• L'alliberament dels presos de consciència (les persones empresonades per motiu de les
seves idees, color de la pell, sexe, origen ètnic, idioma o religió i que no han utilitzat o advocat
per la violència).
• L'abolició de la pena de mort.
• L'eradicació de les execucions extrajudicials i les desaparicions.
• L'eradicació de la tortura i d'altres tractes cruels als presos.
• La celebració de judicis justos i ràpids per als presos polítics.
• La protecció dels refugiats.
• La lluita contra la discriminació.

Amnistia Internacional i l’Educació en Drets Humans

L’educació en drets humans és un objectiu prioritari d'Amnistia Internacional.

Segons Amnistia Internacional, aquest treball educatiu en relació als drets humans ha d’implicar
tots els sectors socials: educadors, pares i mares, joves, juristes, educadors socials, sindicalistes, etc. No
es pot deixar només en mans dels governs.

Aquests materials que oferim pretenen facilitar aquesta feina educativa, en aquest cas pel que fa
al problema dels infants soldat, tot posant de manifest alhora la importància d’implicar-se també activa-
ment en la lluita per la defensa dels drets humans.
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Què és Save the Children?
Save the Children és una Organització no governamental (ONG) que treballa per a la defensa i

promoció dels drets de la infància, en el marc de la Convenció sobre els Drets de l’Infant de Nacions
Unides, i que lluita per un món més just per a tots els infants.

Save the Children va ser la primera ONG independent de la infància (la va fundar Eglantyne Jebb
el 1919, a Londres). Actualment compta amb organitzacions nacionals a 29 països, que juntes formen l’Ali-
ança Internacional Save the Children. Participa en més de 100 programes d’ajuda: els infants són la seva
prioritat i actua on és més necessari, sense fer distintincions per raons  polítiques, ètniques o religioses.
Des de 1919 treballa en totes les àrees que els afecta: educació, salut, nutrició, treball infantil, prevenció
de l’abús sexual o reunificació dels infants amb les seves famílies després de catàstrofes i guerres.

A Espanya Save the Children porta més de deu anys treballant en programes d’ajuda a infants
espanyols i d’altres parts del món. El respecte pels drets humans comença per la infància.  Per això lluita,
perquè ser menor d’edat no signifiqui ser menor en drets, dins i fora de les nostre fronteres.

La visió. Save the Children treballa per:

•  un món que respecti i valori tots els infants.
•  un món que escolti els infants i aprengui d’ells.
•  un món on tots els infants tinguin esperances i oportunitats.

Save the Children és una organització privada sense ànim de lucre, plural i independent des del
punt de vista polític i religiós. El seu objectiu fonamental és la defensa activa dels interessos dels infants,
especialment dels més vulnerables i desfavorits.

La missió de Save the Children:

•  Save the Children lluita pels drets dels infants.
•  Subministra beneficis immediats i duradors als infants de tot el món.

On treballa Save the Children?

L’Aliança Internacional Save the Children treballa a més de 100 països de tot el món, amb l’objectiu
de defensar els drets dels infants allà on sigui necessari.
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Introducció
“Els infants són el nostre futur. Acceptar la utilització d'infants soldat en els conflictes és acceptar
la destrucció del nostre futur”

Aquestes paraules de Kofi Annan, pronunciades a la sessió especial de les Nacions Unides a favor
de la infància, el maig de 2002, mostren fins a quin punt és greu el problema dels infants soldat. A molts
països del món s’utilitzen els menors perquè participin directament en els conflictes armats, aprofitant la
seva major vulnerabilitat. La Convenció dels Drets de l’Infant prohibeix expressament la utilització dels
menors per al combat, però alguns països que han firmat la Convenció no en fan cap cas.

No podem oblidar que aquesta situació té un marc més ampli que és el dels conflictes armats. Creiem
que també és necessari reflexionar sobre la necessitat de la resolució pacífica dels conflictes i de les
conseqüències dels conflictes armats.

S'ha d'actua per aconseguir que tots els infants del món puguin exercir el seu dret, reconegut en la
Convenció dels Drets de l’Infant, de viure en pau.

El 1998 es va formar la Coalició internacional per acabar amb la utilització d’Infants Soldat,
amb l’objectiu d’acabar amb el reclutament i la participació en conflictes armats dels menors de 18 anys. El
12 de febrer de 2004 es va presentar la Coali ció espanyola per acabar amb la utilització d’infants soldat,
integrada per la Secció espanyola d'Amnistia Internacional i Save the Children España.

Els autors volen manifestar el seu reconeixement als companys de Save the Children, al company
d'AI Carlos Gómez Iznaola, autor de diverses activitats, i a Fátima Miralles i José M. Caballero, autors del
llibre Yo no quería hacerlo. Los niños forzados a ser soldados en Sierra Leona se expresan a través del
dibujo (Publicaciones de la Universidad Pontificia de Comillas), d’on s’han extret els dibuixos i textos
reproduïts a una de les activitats d'aquestes pàgines.

 RECONEIXEMENTS
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Sobre aquesta unitat didàctica
Aquest material didàctic ha estat elaborat per Amnistia Internacional i Save the Children. El seu

objectiu és sensibilitzar els estudiants sobre la problemàtica dels infants soldat. Va dirigit a tots els
centres d’ensenyament dins el marc de sensibilització de la Coalició espanyola per acabar amb la utilització
d'infants soldat a Espanya.

 OBJECTIUS

Conceptuals:
•  Conèixer la Declaració Universal dels Drets Humans.
•  Conèixer el moment històric en què es promulguen aquests drets.
•  Saber què són els infants soldat, quins països recluten infants soldat i la seva situació  geogràfica.
•  Conèixer  testimonis reals d'infants soldat.

Procedimentals:
•  Promoure l’anàlisi i reflexió dels drets humans.
•  Lectura i debat sobre els infants soldat.
•  Elaboració d’un mural amb els drets humans dels quals són privats els infants soldat.

Actitudinals:
•  Motivar l’alumnat perquè cregui en la possibilitat d’un món més solidari en consonància amb la Decla-

ració Universal dels Drets Humans.
•  Despertar una actitud crítica davant de la situació actual.
•  Desenvolupar l’interès per altres realitats.
•  Transmetre actituds que ajudin en la vida quotidiana a comprendre i valorar els drets dels altres,

fomentar actituds crítiques i de reflexió sobre aquest tema i, en darrera instància, fomentar la partici-
pació activa en l’assoliment dels drets.

 NIVELL EDUCATIU

El contingut de la unitat didàctica està enfocat a tots els nivells educatius de l’ensenyament i, per
tant, creiem que el professorat interessat en la utilització d’aquest material pot adaptar-lo amb poc esforç
a les diferents matèries de cada nivell.

 TEMPORALITZACIÓ I TRANSVERSALITAT

Aquest material pot ser utilitzat pel professorat durant tot el curs dins del seu propi programa de
treball, o bé pot ser utilitzat en dates clau com el Dia dels Drets de l’Infant (20 de novembre) o l’aniversari
de la Declaració Universal dels Drets Humans (10 de desembre). També suggerim que aquesta unitat s’inte-
gri en activitats escolars ordinàries.

Aquesta unitat didàctica està concebuda amb caràcter transversal, i és convenient la coordinació
entre diferents àrees en les quals es pugui treballar aquesta unitat: llengua, ètica, religió i història per
ESO i Batxillerat, i llengua, religió i ciències del medi per a l'Educació Primària. Creiem important i conve-
nient que l’alumnat percebi, en la mesura de les seves possibilitats, el missatge des de diferents professors
i àrees de coneixement.
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Els conflictes actuals han generat els desplaçaments de civils més dramàtics de la història. Els
infants es veuen atrapats en aquests desplaçaments i molt sovint són abandonats. Separats de les seves
famílies i comunitats, i privats d’un mitjà de subsistència, es converteixen en un blanc fàcil pels recluta-
dors. En general, els menors són segrestats pel carrer o se’ls treu dels seus centres d’estudi, camps de
refugiats o camps de desplaçats interns. A molts d’altres se’ls obliga a sortir de les seves cases a punta de
pistola. A d’altres se’ls recluta mentre juguen prop de casa o quan caminen per carreteres i camins. Un cop
reclutats, normalment se’ls emporten a camps d’entrenament juntament amb els reclutes adults perquè rebin
formació i ensinistrament militar.

Després de diverses setmanes d’entrenament, se’ls desplega en línies de combat. Allà se’ls obliga a
servir com a esquer, com a detectors de la posició enemiga, com a guardaespatlles dels seus comandaments
o com a esclaus sexuals. Molt sovint, també s’utilitzen infants com a portadors de la munició, l’aigua o els
aliments o com a cuiners. També s’obliga els nens reiteradament a cometre abusos, com ara violacions i
assassinats, contra civils i soldats enemics. Molts cops se’ls subministren drogues i alcohol per fer-los
insensibles a les emocions quan cometen aquests crims.

En molts casos, els infants soldat queden marcats per tota la vida. Insensibilitzats i traumatitzats
per les experiències que han tingut, a molts els persegueixen els records dels abusos que van presenciar o
que els van obligar a cometre. En el cas de les nenes soldat, a més de la brutalitat i el trauma derivats de la
violació en si, les agressions sexuals els poden produir lesions físiques greus i embarassos forçats, així com
el contagi de VIH i altres malalties de transmissió sexual.

De vegades, aconsegueixen reintegrar-se en la seva comunitat, però en molts casos la falta d’alter-
natives en la vida civil dels excombatents fa que es reintegrin a les milícies, en una nova recerca de
protecció i aliment, o que caiguin en la prostitució,  l’alcohol o les drogues. Moltes nenes soldat que han
quedat embarassades són rebutjades per la seva pròpia família i per la societat.

Els Principis de Ciutat del Cap, observats per la Fundació per a la Protecció de la Infància de
les Nacions unides (UNICEF), defineix l’infant soldat com qualsevol persona menor de 18 anys que
forma part de qualsevol tipus de força armada. No només els combatents, sinó, per exemple, també els
encarregats de la cuina, el transport, la missatgeria o d’altres feines. La definició inclou les nenes
reclutades amb propòsits sexuals, sovint víctimes de matrimonis forçats.

La majoria de les normes internacionals existents, inclosa la Convenció de les Nacions Unides sobre
els Drets de l'Infant (1989), permeten que infants de només 15 anys siguin reclutats i enviats a combatre.
La Convenció defineix com a infant tota persona menor de 18 anys però, en canvi, estableix en 15 anys
l'edat mínima per participar en conflictes armats.

Per corregir aquesta anomalia, l'Assemblea General de les Nacions Unides va adoptar per consens
el Protocol Facultatiu de la Convenció sobre els Drets de l’Infant relatiu a la participació d'infants en els
conflictes armats (25 de maig de 2000). Aquest Protocol va entrar en vigor el 2 de febrer de 2002. El
Protocol  augmenta de 15 a 18 anys l'edat mínima per participar directament en hostilitats, per ser reclutat
de forma obligatòria i per tot tipus de reclutament per part de grups armats d'oposició o grups paramilitars
que actuen amb complicitat o tolerància dels governs. El Protocol transmet un clar missatge: que la utilitza-
ció d'infants en la guerra és inacceptable.

Què són els infants soldat?
Els continguts d’aquesta unitat didàctica provenen de les informacions recollides per Amnistia
Internacional i Save the Children.
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On hi ha infants soldat?
Aquests són alguns dels països on hi ha conflictes armats en els quals hi participen infants soldat:

República Democràtica del Congo

Des de 1996 els infants combatents s’integren en  tots els grups armats d’aquest país, i
representen un 35% de les tropes. Set anys de conflicte quasi ininterromput a la Repú-
blica Democràtica del Congo han provocat la mort de més de tres milions de persones -
només des de 1998-, la majoria homes, dones i infants civils. En una guerra en què la
població civil ha estat el blanc dels atacs de manera implacable i sense treva, la mort i el
patiment intens s’han convertit en un element quotidià de la vida dels congolesos.

Libèria

La guerra civil que va esclatar a Libèria entre 1989 i 1997 va derivar en un conflicte
extremadament cruent i caòtic. De manera preocupant, es reclutaren prop de 21.000
infants soldat per combatre, ajudar les tropes i servir de cuineres i companyes sexuals.
Infants soldats que pertanyien a les “unitats de infants” de Charles Taylor van ser
utilitzats per l’antic president en la seva lluita pel poder i per controlar els enormes
recursos econòmics del país. Molts d’aquests infants es van convertir després en merce-
naris a Sierra Leone i Costa d’Ivori i tenien contractes per seguir lluitant a Togo.

Sierra Leone

La guerra civil a Sierra Leone s’ha caracteritzat pel massiu desplaçament de civils, el
continu saqueig i destrucció de cases i infrastructures, el mal ús dels recursos econò-
mics i per les terribles atrocitats comeses contra els civils: amputacions, violacions,
assassinats i segrestos. Milers de infants són víctimes directes de la guerra a causa del
seu continu desplaçament, del seu estar exposats a fets traumàtics, la pèrdua de fami-
liars i amics, el segrest i reclutament forçós per lluitar amb els diferents grups en
conflicte, el continu segrest d'infants per ser utilitzats com a soldats i esclaves sexu-
als, etc. La realitat dels infants soldat a Sierra Leone es caracteritza perquè tots han
estat segrestats i obligats a convertir-se en soldats. A diferència d'altres països, és

difícil, per no dir impossible, trobar un nen enrolat amb els rebels que s'hi hagi unit voluntàriament.

Colòmbia

Segons  l'Informe de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Drets Humans sobre
la situació dels drets humans a Colòmbia (17 de febrer de 2004), "Els grups principals
dels paramilitars no compliren, a la majoria de les regions, el compromís assumit amb el
govern de cessament de les hostilitats. La pràctica de reclutament de menors es va se-
guir produint. La Fundació País Lliure registrà fins al setembre 243 menors d’edat se-
grestats. Els paramilitars també reclutaren joves, en molts casos, a canvi d’una remune-
ració o els utilitzaren per investigar o seguir algunes persones a canvi de diners o roba."
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Infants soldat i comerç d’armes

Els conflictes actuals han originat el desplaçament de civils més dramàtic de la història. Més de 25
milions de persones de més de 50 països s’han vist obligades per les guerres a fugir de les seves cases. Els
infants es veuen atrapats enmig d’aquestes situacions i molt sovint són abandonats. Separats de les seves
famílies i privats d’un mitjà de subsistència, es converteixen en  un blanc fàcil per als reclutadors.

Diu Vicenç Fisas que "Les armes lleugeres són les causants del 90% de les víctimes dels conflictes
actuals, en què el 90% dels afectats són civils i, entre ells, les dones i els infants són els més vulnerables".
Afegeix que la proliferació d’armes lleugeres i el seu impacte s’estén ja per tots els racons del planeta: són
armes barates, de fàcil ús i senzilles de transportar, fet que facilita que infants, cada vegada de menor
edat, les puguin utilitzar (i que, per tant, puguin ser reclutats). En el passat, la majoria de les armes van ser
subministrades per les dues superpotències, els Estats Units i la URSS, amb l’objectiu d’armar els seus
aliats i defensar les seves esferes d’influència. Avui, el nombre de països que subministra  aquestes armes
ha augmentat, amb la qual cosa l’oferta de material posat a disposició dels compradors és major i la possi-
bilitat de controlar el tràfic d’armes és més difícil.

“En els darrers anys, els principals venedors d’armes convencionals pesades han estat els Estats
Units, Rússia, França, Regne Unit, Alemanya i Xina. Curiosament, cinc d’aquests països són els membres
permanents del Consell de Seguretat de les Nacions Unides.

“Aquests països, segons la carta de Nacions Unides, haurien de vetllar per la pau i la seguretat
mundial i treballar per un desarmament sostingut i complet.

“Espanya no és aliena al tràfic d’armes. Segons diversos informes de la Càtedra UNESCO de la
Universitat Autònoma de Barcelona, Espanya ha venut armes a Sierra Leone entre el 1992 i el 1999, país
sotmès a un embargament per part de les Nacions Unides. També ha venut armes a països com Ghana,
Burkina Fasso, o Bulgària.”

Text extret del llibre Yo no quería hacerlo. Los niños forzados a ser soldados en Sierra Leona se
expresan a través del dibujo. Fátima Miralles i José M. Caballero. Publicaciones de la Universidad
Pontificia de Comillas.

Responsabilitats

En els últims anys, la comunitat internacional ha posat en marxa diverses iniciatives per subratllar
la il·legalitat i la immoralitat del reclutament i utilització d'infants soldat. S’ha treballat  per reforçar el
dret internacional i per establir processos de vigilància i presentació d’informes per recollir dades sobre
aquestes pràctiques. Un cop obtinguda aquesta informació s’ha d’actuar en conseqüència i portar davant la
justícia els responsables del reclutament dels infants soldat, d’acord amb les normes internacionals vigents.

El servei militar obligatori, el reclutament i la utilització d'infants soldat menors de 15 anys per
una força o un grup armat és considerat crim de guerra segons l’Estatut de Roma de la Cort Penal
Internacional. Les persones acusades de crims de guerra poden ser jutjades per la Cort.

El juliol de 2003, el fiscal de la Cort Penal Internacional va anunciar que els abusos de drets
humans que s’estaven cometent a la República Democràtica del Congo serien els primers que investigaria la
Cort, i que els qui fossin acusats de crims de guerra podrien ser processats.

A més de l’abolició legal del reclutament i de la utilització de menors en els conflictes armats, s’han
de posar en marxa iniciatives encaminades al desenvolupament econòmic i a la consolidació de la pau, amb
la finalitat d’establir programes sostenibles de desmobilització i rehabilitació. Els anys que els infants
hagin passat als grups armats deixaran un llegat que, cas de no abordar-se degudament, tindrà un efecte
molt més negatiu i durador en el país i en els seus ciutadans.

Comerç d'armes, responsabilitats
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Testimonis i històries d'infants soldat

Edouard
Edouard, que ara té 12 anys (2003), ha estat combatent els darrers cinc anys i segueix a les files d’un grup
guerriller. Va ser reclutat a la força quan tenia set anys a Mambasa, i se'l van endur a Beni. Va tenir por que

el capturessin i el matessin, com a d’altres civils de Mambasa, i va fugir. Desgraciadament,
després de la seva fugida es va trobar amb un comandament de la guerrilla i va ser conduït
a un campament d’instrucció militar. Quan es va enrolar ni tan sols havia començat l’escola.
En arribar al campament, li van afaitar el cap amb un tros de vidre d’una ampolla trenca-
da. En el campament aprengué a desmuntar una pistola i disciplina militar. Els instructors
disparaven salves de munició real davant dels infants per ensenyar-los a no tenir por.
Edouard lluità en els fronts de Búnia, Mambasa, Beni i Butembo. Ha matat combatents enemics.
Quan lluitava a Búnia, va veure com l’enemic decapitava el seu comandant. Aquest dia Edouard
portava una metralladora tan feixuga que va haver d’agenollar-se per poder disparar.
Va ser ferit en un braç en una batalla el desembre de 2002. Encara no té sensibilitat en
el dit anular de la mà esquerra. Va disparar contra el soldat que l’havia ferit i el matà.
De vegades els seus comandaments l’assotaven. “És un patiment -diu-. No ens donaven

menjar, ni sabó, ni paga... Ningú es preocupava dels ferits”. En ocasions van haver de pidolar  menjar. Quan
es recuperi de les seves ferides, vol estudiar.

Samuel
Samuel, que ara té 16 anys, és de Kisangani, i es va enrolar en un grup polític armat als 11 anys. Hi havia
molta intimidació a la ciutat en aquell temps i va pensar que estaria més segur i més protegit a l’exèrcit. El
desembre de 2002 va ser ferit al genoll a Komanda i la seva unitat el va abandonar, però es va poder posar
fora de perill pel seu compte.
Samuel va dir a Amnistia Internacional que no dubtava a matar: "Quan ets davant l’enemic, per mi, s’ha de
matar". Després de matar, llançava un crit de victòria i després escorcollava el soldat i s’emportava les
seves armes i els seus diners. Abans de la batalla, els soldats solien fumar drogues.
Després de ser ferit, va ser desmobilitzat i enviat a un camp de "reeducació". Però després d’un atac
enemic, el març de 2003, un comandament de la guerrilla que va aparèixer amb armes i uniformes el va
treure del camp. Quan Amnistia Internacional li va preguntar per què i contra què combatia, va respondre:
"L’enemic és tothom qui ens ataca. Et diuen que pugis a un automòbil, no et diuen per què. Després surts del
cotxe i et diuen que ets davant l’enemic".

Emile
Emile fou reclutada a la força per la guerrilla quan tenia 11 anys. Va descriure el que li passà quan es negà
a les pretensions d’un comandament militar: “Alguns comandants tenien certs principis morals, però d’altres
només es volien ficar al llit amb qui fos. O acceptaves o et negaves, amb totes les conseqüències que això
comportava. Normalment, els comandants ja tenien una altra concubina, la qual cosa també provocava pro-
blemes amb l’altra dona. Si et negaves, estaves posant en dubte la seva autoritat, l’estaves desafiant, i això
et causaria problemes. Moltes vegades, m’assotaven a l’espatlla perquè havia dit que no a un comandant”.

“Vam començar l’entrenament uns cinc cents i només vam
acabar uns cent.”
“Vam arribar molts al campament, als dies següents van
anar arribant més infants, però vam ser molt pocs els que
el vam acabar.”
“Estava disparant quan el meu amic em va cridar, vaig girar
el cap per contestar-li i va ser llavors quan em van ferir”
“Al meu amic el varen matar quan ens retiràvem, va donar
la volta per córrer i, en girar-se, la bala el va ferir.”
“Són molts, m’empaiten, no els puc fer front, em volen ma-
tar...”
“Vaig matar, amputar, cremar cases. A la selva em drogava.”

Aquests testimonis corresponen a
infants soldat de les regions de Ituri i Kivu
de la República Democràtica del Congo. Van
ser recollits durant una visita d’investiga-
ció realitzada per Amnistia Internacional
a aquestes regions el juny i juliol de 2003.
Alguns d’aquests infants han estat desmo-
bilitzats, encara que donada la situació
actual a Ituri tots ells corren el risc de ser
reclutats de nou i de patir altres violacions
de drets humans.

©
 A

I
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Jeanne
Jeanne va patir el reclutament forçós de l'AFDL a l’edat d’11 anys el 1996: “Em varen reclutar a Goma quan
tornava de l’escola. Uns soldats fingien que estaven arreglant el seu vehicle avariat, però es tractava d’una
estratagema. Ens cridaren a mi i a altres infants; quan em vaig apropar, em van fer entrar dins el vehicle i em
portaren a un centre d’ensinistrament. Allà vaig rebre entrenament i, posteriorment, va començar la marxa a
Kinshasa. Com que ens havien segrestat quan tornàvem de l’escola, els nostres pares no sabien on érem. Fins el
dia d’avui no sé si els meus pares estan vius i, en cas que ho estiguin, no saben el que m’ha passat.”
Jeanne va comprendre de seguida que era necessari obeir les ordres sense dir res: “A l’exèrcit del que es
tracta és d’obeir les ordres. El principi que impera és que primer es compleixi l’ordre i després vénen les
justificacions i explicacions. Ràpidament comprens que, si no compleixes les ordres d’un cap militar, et
castigaran. Moltes vegades em van assotar per no obeir una ordre.”
Els menors que cauen en mans de tropes enemigues corren gran perill de ser executats extrajudicialment,
tal com ho explica Jeanne: “Vam executar alguns presoners de guerra, encara que vam respectar la vida de
bastants d’ells per demostrar a la comunitat internacional que ens estaven atacant. Però no vam mantenir
vius tots els presoners, és cert, en vam eliminar alguns. No es poden portar a terme processos judicials al
front, perquè es lluita per la supervivència. Tu pertanys al grup A i anomenes rebels a les persones del grup
B, que al mateix temps anomenen rebels als teus. Per això, quan et trobes davant l’enemic, l’únic que pots fer
és eliminar-lo abans que ell t’elimini a tu.”
Al demanar-li Amnistia Internacional si havia contemplat alguna vegada la possibilitat de tornar a l’exèrcit,
Jeanne, va respondre: “Fa un any hagués contestat que no. Però ara sento haver de dir que després de ser
desmobilitzada, trobo a faltar l’exèrcit. Quan era a l’exèrcit tenia un sostre sota el qual resguardar-me i
ningú podia venir i fer-me'n fora. A més, em pagaven. Però ara, un any després de la meva desmobilització,
no tinc res. No he trobat la forma de reintegrar-me a la comunitat o de permetre’m continuar amb els meus
estudis, tot i que els vàrem dir clarament que volíem estudiar. No tenim res. No existeix diferència entre
nosaltres i els infants del carrer. No existim. Per això els dic que ara trobo a faltar l’exèrcit.”

Paul
Paul, d’11 anys, es va enrolar voluntari a la guerrilla i va passar cinc mesos amb el grup armat abans que el
desmobilitzessin. “Vaig perdre les il·lusions que tenia quan vaig anar al front”, diu. Molts dels seus com-
panys, infants com ell, van morir en els combats. El quart dia de combat va matar un enemic: primer li va
disparar i després va aixafar-li la cara amb una pistola. Estava content d’haver matat aquell home perquè el
MLC havia matat a molts dels seus amics.
Des de la seva desmobilització ha perdut tot desig de tornar a servir en les forces armades. En el centre on
està, els infants aprenen drets humans. Vol estudiar i aprendre per ser veterinari. Pensa en els seus pares,
que viuen a certa distància i als quals ha vist fa poc. De moment es quedarà al centre i continuarà els seus
estudis.

Julie
Julie, de 14 anys, va ser enviada a Mushaki per rebre ensinistrament el 2002. “Estava amb cinc noies més,
elles encara són allà. No les han desmobilitzat perquè deuen fer d’esposes dels soldats. A la nit, els soldats
solien abusar sexualment de nosaltres. A vegades diversos soldats la mateixa nit.”

Benedicte
Benedicte fou reclutada per l’AFDL als 11 anys a la RDC i recorda la seva experiència en el front: “Diverses
de les meves amigues van morir al camp de batalla. I d'altres van perdre braços i cames. Recordo que hi
havia un company d’un amic meu que va perdre el seu nas. Un altre tenia un gran forat a la cara, al voltant
dels seus llavis i la boca”.

Testimonis i històries d'infants soldat
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Objectius:
• Donar a conèixer als alumnes les situacions que estan vivint menors d’altres zones del món.
• Presentar les desigualtats socials existents.
• Reflexionar sobre la situació de la infància al món.

Edat: a partir de 10 anys.
Materials: testimoni d'en Paul.
Desenvolupament: Es proporciona a cada alumne el testimoni d'en Paul.  Cada alumne llegirà el text i
respondrà una sèrie de qüestions:

• Què penses sobre la vida de Paul?
• A l’edat de Paul, què fan els infants del teu país?, on viuen?, amb qui?, com es diverteixen?
• Què faries tu si t’obliguessin a combatre?

Paul, d’11 anys, es va enrolar voluntari a la guerrilla i va passar cinc mesos amb el grup
armat abans que el desmobilitzessin.

“Vaig perdre les il·lusions que tenia quan vaig anar al front”, diu. Molts dels seus com-
panys, infants com ell, van morir en els combats. El quart dia de combat va matar un enemic:
primer li va disparar i després va aixafar-li la cara amb una pistola. Estava content d’haver matat
aquell home perquè el MLC havia matat a molts dels seus amics.

Des de la seva desmobilització ha perdut tot desig de tornar a servir en les forces arma-
des. En el centre on està, els infants aprenen drets humans. Vol estudiar i aprendre per ser
veterinari. Pensa en els seus pares, que viuen a certa distància i als quals ha vist fa poc. De
moment es quedarà al centre i continuarà els seus estudis.

Activitat per donar a conèixer un
cas real d’un infant soldatHistòria de Paul

Objectius:
• Prendre consciència sobre la situació dels infants soldat.
• Pensar solucions concretes.
• Manifestar el desig de canvi.

Edat: a partir de 10 anys
Desenvolupament: Explicar als membres del grup la situació dels infants soldat. (adaptant la informació
segons l’edat dels participants).
Posteriorment entre tots, s’elabora un manifest amb el següent contingut:

Som la classe de...

Després d’haver conegut la situació dels infants soldat pensem que:

I creiem que s’ha de...

Fer un manifest Activitat per manifestar
públicament un desig de canvi
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Objectius:
• A partir de la informació de referència facilitada, explicar als alumnes les situacions que estan

vivint infants de la seva edat a d’altres països del món.
• Reflexionar sobre què es pot fer per canviar aquesta situació.

Edat: a partir de 10 anys.
Desenvolupament: Organitzats els alumnes en petits grups, repartir fulls amb els testimonis dels infants
soldat . A partir d’aquesta informació, pensar en allò que es pot fer per canviar aquesta situació dels
infants soldat en aquests tres àmbits:

A LA TEVA FAMÍLIA A L’ESCOLA        AL GOVERN

Posteriorment es fomenta    un debat entre els grups amb allò que ha treballat cada petit grup.

Actuem a favor d'altres infants

Els drets dels infants soldat

Activitat per sensibilitzar i moure
a l’acció a favor d’altres infants

Objectius:
• Localitzar en un mapa els països on existeixen infants soldat.
• Reflexionar sobre el número de països on existeixen infants soldat.

Edat: a partir de 10 anys.
Desenvolupament: Amb l'ajuda del professorat, els alumnes hauran d’indicar i assenyalar els països on
existeixen infants soldat.

L’Afganistan, Angola, Burundi, Cambotja, Colòmbia, Filipines, Guatemala, Guinea Bissau, Hondures, Irlanda
del Nord, Kosovo, Libèria, Moçambic, Myanmar, Nepal, Nicaragua, R. D. Congo, R. Txetxena, El Salvador,
Sierra Leone, Somàlia, Sri Lanka, Sudan i Uganda.

Activitat per conèixer on hi ha
infants soldat



....................................

Infants soldat pàgina 14

Activitat extreta del llibre
Educar per la pau. Una proposta possible.

Objectius: Analitzar situacions i comportaments quotidians, preferentment relacionats amb el món, activi-
tats i comportaments dels infants. La identificació dels conflictes ocults és un primer pas per la seva futura
resolució.
Edat: a partir de 10 anys.
Materials: Text adjunt.
Desenvolupament: Es demana als alumnes que, de forma individual o en grups, llegeixin atentament el text
adjunt.

Posteriorment es tracta que els alumnes analitzin i debatin els distints rols que apareixen en aques-
ta família en relació amb les tasques domèstiques.

• Noten algun tipus de discriminació en l’educació dels tres germans?
• Com es podria resoldre aquest conflicte?
• En quines altres situacions de la seva vida quotidiana es presenten aquest tipus de conflictes?

En Julià és un infant de 1r d’ESO. A classe ja han parlat amb el seu professor que les
dones tenen els mateixos drets que els homes, cosa que a ell no sols no li sembla malament, sinó
que veu normal que sigui d’aquesta manera.

A casa també ha escoltat a la seva mare queixar-se que les dones són unes incompreses, ja
que no se’ls valora el treball domèstic. A més de les feines de casa, també treballa en un magat-
zem de fruita. El pare d’en Julià no sempre està d’acord amb la seva dona, encara que a vegades
li doni la raó. Al final, acaba sentenciant: “els homes no servim per fer les coses de la casa”.

L’Andrea és la germana gran d’en Julià, i en Lucio, el seu germà petit. L’Andrea ha acabat
l’ESO i començarà primer de Batxillerat. En Lucio està a segon de primària i va al mateix col·legi
que en Julià. Ara bé, quan dèiem que la mare feia les tasques de la casa, no és totalment cert, ja
que l'Andrea ha de fer cada dia els llits dels seus germans. També, quan el seu horari li ho
permet, va a buscar en Lucio a la sortida del col·legi, perquè a en Julià li agrada molt el futbol i
prefereix quedar per jugar un partit amb els seus companys.

Activitat per identificar i
reflexionar situacions de conflicteIdentificant conflictes
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Objectius:
• Explicar als alumnes les situacions que estant vivint infants de la seva edats a d’altres països del món
• Presentar les desigualtats socials existents.
• Reflexionar sobre la situació de la infància al món.

Edat: a partir de 13 anys.
Materials: Els textos introductoris de la unitat didàctica i el text adjunt amb la història de Samuel.
Desenvolupament: Es proporciona a cada alumne un fragment del text adjunt. Els alumnes no han de saber
que es tracta del testimoni d’un infant, per tant el primer paràgraf no s'ha de facilitar.
Els alumnes han de llegir el text i respondre les següents preguntes:

• De quin tema tracta el text?
• De quin país creus que es tracta?
• A quina edat creus que pots allistar-te a l’exèrcit?
• Qui creus que és el protagonista de la història?

Posteriorment, es dóna a cada alumne el text sencer i es demana que llegeixin el que han contestat anteri-
orment.
Per acabar, l’educador/a explicarà la situació dels infants soldat, a partir de la informació facilitada al
principi d’aquesta unitat didàctica.

Samuel, que ara té 16 anys, és de Kisangani, i es va enrolar en un grup polític armat als 11 anys.

Hi havia molta intimidació a la ciutat en aquell temps i va pensar que estaria més segur i més protegit
a l’exèrcit.

El desembre de 2002 va ser ferit al genoll a Komanda i la seva unitat el va abandonar, però es va
poder posar fora de perill pel seu compte.

Samuel va dir a Amnistia Internacional que no dubtava a matar: "Quan ets davant l’enemic, per mi,
s’ha de matar".

Després de matar, llançava un crit de victòria i després escorcollava el soldat i s’emportava les
seves armes i els seus diners. Abans de la batalla, els soldats solien fumar drogues.

Després de ser ferit, va ser desmobilitzat i enviat a un camp de "reeducació". Però després d’un
atac enemic, el març de 2003, un comandament de la guerrilla que va aparèixer amb armes i unifor-
mes el va treure del camp.

Quan Amnistia Internacional li va preguntar per què i contra què combatia, va respondre: "L’enemic
és tothom qui ens ataca. Et diuen que pugis a un automòbil, no et diuen per què. Després surts del
cotxe i et diuen que ets davant l’enemic".

Analitzant casos reals Activitat per reflexionar sobre
casos reals
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Objectiu: Aprofundir en el coneixement de la República Democrà-
tica del Congo, solidaritzar-se amb la seva gent, especialment amb
els infants , i conèixer la situació real que estan vivint.
Edat: de 14 a 18 anys.
Material: Els participants poden buscar les respostes als diaris,
enciclopèdies i webs d'ONG (com la d'Amnistia Internacional). Tam-
bé es pot posar a la seva disposició la informació introductòria d'aquesta unitat didàctica.
Desenvolupament: Es reparteix el qüestionari adjunt. Es pot respondre en grup o individualment.
En una segona fase es corregeixen les respostes. L’educador pot basar-se en les respostes annexes.
Aquest qüestionari ha de servir de base perquè s’aprofundeixi en la situació del país, deixant en un segon
pla el fet que les respostes siguin correctes o no.

Què saps de la República Democràtica del Congo?

Activitat per conèixer millor i
identificar-se amb les persones
que viuen a la República Democrà-
tica del Congo

1. A quin lloc de l’Àfrica es tro-
ba la República Democràtica del
Congo?
a. Nord
b. Sud
c. Centre-oest

2. Quina és la seva capital?
a. Brazzaville
b. Kinshasa
c. Kisangani

3. Quin d’aquests climes és tí-
pic del país?
a. Alpí
b. Equatorial
c. Mediterrani

4. Quin és el riu més impor-
tant?
a. El Congo
b. El Nil
c. El Kasai

5. Quants habitants té?
a. 15 milions
b. 25 milions
c. 35 milions

6. En el passat fou colònia de:
a. França
b. Bèlgica
c. Anglaterra

7. Quantes ètnies hi ha al país?
a. 20
b. 100
c. De 300 a 400

8. Quin any s’independitzà?
a. 1955
b. 1960
c. 1965

9. Quina és la principal font
d’ingressos del país?
a. Coure
b. Diamants
c. Marbre

10. Creus que pot ser veritat que
els fons monetaris dipositats a
bancs estrangers serien sufici-
ents per pagar el seu deute ex-
terior?
a. Sí
b. No
c. A vegades

11. Creus que, com a Europa, hi
ha allà molta classe mitjana?
a. Sí
b. No
c. Segons l’etapa històrica

12. Quin percentatge hi ha d'in-
fants soldat en els diferents
grups armats de la RDC?
a. 10%
b. 35%
c. 20%

13. Què pot fer la comunitat in-
ternacional davant el recluta-
ment d'infants soldat?
a. Portar davant la justícia els
responsables

b. Denunciar aquests fets a la
premsa
c. Organitzar un debat a nivell
internacional

14. Com creus que es recluten
els infants soldat?
a. Se’ls intenta adoctrinar
b. Assassinen les seves famílies
o bé se’ls en separa
c. S’allisten voluntàriament

15. Creus que els infants una
vegada reclutats participen lliu-
rement en aquests conflictes ar-
mats?
a. Sí, ho fan voluntàriament
b. No, ho fan sota els efectes de
les drogues que se’ls subministren
c. Es neguen a combatre i no els
passa res

16. L’any 2000, l’ONU assenya-
la com a edat mínima per al re-
clutament forçós els 18 anys, i
per al voluntari els 15 anys.
a. Vertader
b. Fals
c. Depèn dels països

17. Als infants excombatents
se’ls reintegra fàcilment a la
seva comunitat.
a. Vertader
b. Fals
c. En el millor dels casos se’ls
admet a la seva comunitat i en
el sistema educatiu
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FULL DE RESPOSTES

1. A
L’Equador travessa la part nord del territori.

2. B
Antigament es denominava Leopoldville, en honor
al rei belga Leopold II.

3. B
Els climes alpí i mediterrani són típics d’Europa.

4. A
És el riu amb més cabal d’Àfrica i el segon del món
en cabal després de l’Amazones al Brasil. Recorre
més de 4.800 Km i és el més llarg del món.

5. C
35 milions de persones.

6. B
Fou colònia belga des de finals del segle XIX. El
rei Leopold II va regir els seus destins amb tira-
nia.

7. B

Què saps de la República Democràtica del Congo?

8. B
Un cop obtinguda la independència començà la
guerra entre les diferents faccions. El conflicte
també afecta a països veïns com Uganda i Rwanda.

9. A
Les mines principals són a Shaba (antiga Katanga).
El segueix en importància el comerç de diamants,
dels quals n’és el primer productor mundial.

10. A
Observadors internacionals així ho han manifestat.

11. B
És pràcticament inexistent. Els pocs que tenen el
poder posseeixen extraordinàries fortunes, men-
tre que la major part de la població viu en la misè-
ria. L’antic dictador Mobutu era un dels homes més
rics del món.

12. B
13. A
14. B
15. B
16. A
17. C

Objectiu: Aprofundir en el coneixement dels drets del menor i les seves violacions en el cas dels infants
soldat.
Edat: 14-18 anys.
Material: Declaració dels Drets dels Infants (annex).
Desenvolupament: L’educador/a informarà els menors sobre la problemàtica dels infants soldat (es pot
llegir la informació del principi de la unitat didàctica o bé resumir-la). Posteriorment es llegiran els princi-
pis de la Declaració dels Drets dels Infants i s’aniran analitzant un a un per veure si es compleixen o s’estan
vulnerant.

Els Drets dels Infants Activitat per aprofundir
sobre els drets del menor
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Objectiu: Aprofundir en l’anàlisi del que significa l’armament i la seva utilització. Analitzar igualment qui
es troba darrere del tràfic d’armes. Desenvolupar una actitud crítica.
Edat: 14-18 anys.
Material: Text adjunt amb l’article d’Oriana Fallaci, escrit amb motiu de la guerra de Vietnam.
Desenvolupament: Lectura de l’article d’Oriana Fallaci.

Posteriorment s’establirà un debat sobre les següents qüestions:

• Resumeix el que has llegit
• Què creus que vol transmetre?
• Estàs d’acord amb el que es planteja
• Havies pensat alguna vegada sobre això?

Història d'una bala especial Activitat per reflexionar
sobre el comerç d’armes

“Es tracta d’una petita bala del fusell M-16. Una, només una, és suficient per matar un home:
no és necessari disparar a ràfegues. Això és possible perquè viatja a una velocitat molt propera a la
del so, i mentre viatja està en el límit de l’equilibri. Quan arriba al seu destí no s’atura en la carn, com
podria fer una bala honesta, no, i ni tan sols travessa un braç o una cama, no. Aquesta gira sobre si
mateixa, es retorça, esquinça i talla, i en molts pocs minuts buida tota la sang. Saps per què hi ha tants
pocs ferits entre els vietcong? Perquè normalment els vietcong són ferits pels M-16 i, conseqüentment,
no estan gaire temps ferits: moren sempre. Té, aquí tens una petita bala; emporta-te-la amb tu a Nova
York, com a record. Mentre l’admires pensa que va ser estudiada durant molt de temps. Inicialment no
aconseguien trobar la pólvora adequada, però finalment la trobaren; es tracta de la pólvora Dupont,
perquè la Dupont no deixa residus dins el fusell”.

“Agafa la baleta i admira-la. Realment està ben feta. Qui la deu haver inventada? La va inven-
tar un home. Un dia un home s’hi posà amb la seva paciència, la seva ciència, la seva fantasia, la seva
tecnologia... Calculà forma, pes, velocitat, trajectòria, moment d’impacte... Després de tots aquests
càlculs realitzà un disseny, escrigué un projecte i l’oferí a un industrial. L’industrial l’examinà amb
interès, cridà els seus tècnics i els demanà que fessin un prototip de prova de la bala, però amb el
major secret possible, no fos cas que un altre industrial els robés la idea. I ho van fer, i tant si ho van
fer. Després dugueren ben contents la bala a l’industrial, que la guardà com si fos una maragda, un
safir, i va dir: ara, a veure si funciona. Es realitzà l’examen i es disparà una bala. Contra qui? Contra
un gos, un gat, un tros de xapa metàl·lica? Certament, no contra un home. L’industrial va reunir al
voltant de la seva taula de caoba el seu Consell d’Administració i els mostrà la baleta. Els proposà
patentar-la per produir milers de milions de bales per l’exèrcit, que les empraria al Vietnam. I el
Consell d’Administració ho aprovà”.

Oriana Fallaci, 1969
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Objectiu: Comprendre una situació a través d’una imatge. Desenvolupar una actitud crítica.
Edat: 14-18 anys.
Material: Els dibuixos que es proposen van ser realitzats per exinfants soldat de Sierra Leone. S’assem-
blen als que podria fer qualsevol infant aficionat a les pel·lícules d’acció. La diferència és que aquests
dibuixos relaten experiències reals. Aquestes experiències queden esglaiadorament resumides en els co-
mentaris fets pels propis infants que es recullen a continuació.
Desenvolupament: Comentaris i reflexions sobre els dibuixos i els textos adjunts. Facilitem alguns suggeri-
ments.

Sobre els dibuixos:
• Quantes persones hi ha?  Quantes cases hi ha?  Quin tipus de cases són? Són totes iguals?
• Què porten algunes persones a les seves mans?
• Què deuen estar fent?
• Què sents en veure el dibuix?
• Has fet alguna vegada un dibuix com aquest?
• Has vist alguna vegada escenes com les que descriu el dibuix?
• Qui creus que ha fet el dibuix?
• Per què l’ha fet?
• Creus que la persona que ha fet el dibuix té molta imaginació?

Sobre els textos dels autors dels dibuixos o els comentaris dels responsables de la recopilació:
• Què en penses? Què sents?
• Com creus que és possible que passin aquestes coses?
• Com podrien deixar de passar?

Dibuixos d'infants soldat Activitat per sensibilitzar sobre
el patiment dels infants soldat

Dibuix 1

"A la  guerra vaig perdre els meus amics"
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Dibuix 2

Aquest infant, de 15 anys, ens fa un dibuix-relat, en el qual ens narra en primer lloc el patiment del
seu avi plorant a causa de la fam (angle superior esquerre); a continuació la destrucció de la seva vila i la
mort de la seva àvia (angle superior dret), enterrada dins un forat, vomitant sang i amb el seu cap esclafat
per la bota d’un rebel. Dibuixa a continuació la fugida de la seva família en una barca cap a Guinea. Durant
la travessia mor un dels seus germans. També ens explica la mort, durant la guerra, d’un oncle seu. És
impressionant com al final ell es dibuixa volent tornar novament a l’escola.

Dibuix 3

“A la guerra vaig perdre la meva vila”.

Dibuixos d'infants soldat
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Infant de 15 anys. Tornava del col·legi quan els rebels
l’atacaren i el segrestaren. Va passar 8 anys i 6 mesos amb el
RUF (Front Unit Revolucionari).

“Abans de fer-me rebel jo era dòcil i tranquil. Quan em
van ficar a la selva fou quan vaig aprendre a cremar cases. El
dibuix que he fet és un dibuix de com cremava i destruïa jo les
cases”.

Dibuix 4

Dibuixos d'infants soldat

Infant de 16 anys. No s’ha pogut constatar el
temps que passà al RUF. Van atacar la seva ciu-
tat i a ell se l’endugueren.

“Molt de matí estava en un punt de control. El
nostre comandant ens manà reunir les nostres
armes en aquest lloc. Amb el dia avançat, vam
veure un vehicle de Nacions Unides amb soldats
estrangers. El nostre comandant ens ordenà lliu-
rar les armes i així ho vam fer. Em vaig sentir
feliç per aquesta ordre pensant que tornaria amb
els meus pares i podria anar a l’escola. Vam dei-
xar totes les nostres pertinences perquè ens van
dir que en rebríem de noves allà on anàvem”.Dibuix 5

Dibuix 6

“A la guerra vaig perdre la meva casa”.
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Dibuix 7

“A la guerra vaig perdre la meva
formació”.

Dibuixos d'infants soldat

Infant de 13 anys. Va anar a la selva a buscar refu-
gi i amagar-se, i el van capturar després de perse-
guir-lo. Va passar tres anys al RUF.

“Això és Madina (ciutat situada al nord de Sierra
Leone, a prop de la frontera amb Guinea). Hi havia
el meu comandant i el grup de infants que érem amb
ell. Quan va venir els d’UNAMSIL (Missió de Naci-
ons Unides per Serra Lleona) ens vam posar tan con-
tents que vam començar a disparar a l’aire”.

Dibuix 8

Aquest infant de 16 anys, ens fa una seqüència nar-
rativa de com, en primer lloc, el treuen a punta de
fusell de la seva escola i se l’enduen segrestat. A la
selva, en un dels molts combats, és ferit a la cama. La
hi van haver d’amputar quan va ser portat a l’hospital,
i ens dibuixa la seva operació. Per acabar, es dibuixa
anant a l’escola de nou.

Dibuix 9
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Actua! Algunes propostes per a l’acció

Les propostes que s'adjunten en aquest apartat pot ser que hagin deixat de ser vigents per
diferents raons.

En el cas d'enviaments de cartes, pot ser que les adreces hagin canviat, o que les circums-
tàncies del cas hagin variat i sigui necessari tenir en compte aquestes variacions (o que fins
i tot no sigui indicat fer cap gestió).

En el cas de les propostes a través d'Internet pot ser que les organitzacions que les
difonen n'hagin variat el contingut, les hagin reubicat a algun altre lloc de la seva web o que
fins i tot la iniciativa hagi finalitzat. És per tant important que en cada cas llegeixis la
informació actualitzada de les webs i, en el cas de no trobar la proposta, que miris a les
respectives pàgines principals quines són les propostes d'acció vigents.

Objectiu: Establir una relació entre el problema llunyà i teòricament aliè dels infants soldat i la vida dels
alumnes, mitjançant accions adreçades a incidir en l'intent de resolució del problema dels infants soldat.
Edat: A partir de 12 anys
Material: Diferent, segons cada una de les propostes
Desenvolupament: L'objectiu és dur a terme les diferents propostes; la mecànica que es segueixi pot esta-
blir-se segons les possibilitats de l'educador i el centre. En qualsevol cas, és important haver fet prèviament
alguna de les propostes anteriors, de manera que l'alumnat estigui informat i sensibilitzat sobre el greu
problema dels infants soldat.
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 Enviament de cartes a les autoritats de la República Democràtica del Congo

Atenció: tal com hem explicat, el cas que s'adjunta a continuació pot ser que hagi deixat de
ser vigent, o que alguna de les dades o adreces hagi canviat (aquest material ha estat
elaborat durant la primavera de 2004).

Abans de fer servir aquest cas, t'hauries de posar en contacte amb nosaltres, per tal que
te'n confirmem la vigència. A la darrera pàgina d'aquest dossier tens les adreces de contacte.

Una altra opció és que consultis les adreces que adjuntem a continuació, amb casos vigents
de diferents tipus, algun dels quals és probable que sigui de característiques semblants als aquí
recollits:
www.amnistiainternacional.org/actua
www.amnistiainternacional.org/llamada

Actua! Algunes propostes per a l’acció (1)

Text proposat (text orientatiu)

Senyor President de la República Democràtica del Congo:

Li demano que prengui les mesures oportunes amb la finalitat d'eradicar el reclutament de
menors per part dels grups armats.

Alhora, li demano també que els infants actualment reclutats siguin desmobilitzats mitjançant
programes que els permetin accedir a programes educatius, opcions laborals i mitjans de sub-
sistència, amb l'objectiu d'evitar que tornin a ser reclutats.

Atentament,

El text hauria d'estar, preferentment, en francès, o si no, en anglès. Com a última opció estaria el
castellà. S'ha de tenir en compte que l'important és que sigui comprensible i quedi clara la petició.

Adreça

President de la República i Ministre de Defensa de la República Democràtica del Congo
Présidence de la République
Kinshasa-Ngaliema
República Democrática del Congo

Ambaixada de la República Democràtica del Congo
Paseo de la Castellana nº 255-1ºC
28046 Madrid
Teléfono: 91 733 26 47
Email: ambardcmadrid@hotmail.com
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Informació sobre la República Democràtica del Congo i els infants soldat

A la República Democràtica del Congo, desenes de milers d'infants, alguns de menys de 10 anys, han
estat reclutats. Alguns de forma voluntària, però normalment se'ls recluta en contra de la seva
voluntat, entre altres mètodes, mitjançant el segrest: grups d'homes armats segresten infants que
estan jugant en el seu barri per a després armar-los i obligar-los a entrar en combat.

Durant el temps de l'ensinistrament militar són objecte de pallisses i violacions i se'ls obliga a come-
tre abusos greus contra els drets humans. També s'utilitza els infants com a traginers, cuiners, i per
al servei domèstic, o són explotats sexualment.

Els conflictes armats que assolen des de fa anys el país han tingut efectes devastadors sobre la
integritat física i mental dels infants obligats a combatre. Un nombre elevat cau víctima del conflicte
a causa de la seva inexperiència, temeritat i falta de preparació, i a molts altres els maltracten o
torturen, i fins els maten els seus propis caps superiors militars. D'altra banda, els que ja han estat
desmobilitzats, no els ajuden a reintegrar-se a la vida civil, i en ocasions tornen a ser reclutats.

Un representant eclesiàstic de Goma va descriure així el reclutament d'infants per a servir en les
Forces de Defensa Local: "els entrenen durant un període d'entre dues setmanes i un mes i després
els envien al front per a lluitar contra les milícies".

Actua! Algunes propostes per a l’acció (1)



....................................

Infants soldat pàgina 27

Actua! Algunes propostes per a l’acció (2)
 Informació sobre els infants soldat i les Accions Urgents

A aquesta pàgina d'Internet trobaràs molta informació sobre la situació dels Infants Soldats
als diferents països del món, amb testimonis i fotografies:

http://www.es.amnesty.org/camps/ns/participa_red.php

Des de l'altra adreça de més avall podràs apuntart-te a la Xarxa d’Acccions Urgents d’Amnis-
tia Internacional, i participar activament en les seves propostes, enviant cartes de denúncia als
governs implicats. Pots proposar a l'alumnat que participi en alguna de les accions proposades.

Els casos no són només d’infants soldat, sinó també d’infants que pateixen altres abusos i
violacions dels seus drets. O de persones de qualsevol edat, si no especifiques que només vols parti-
cipar en casos d’infants:

http://www.es.amnesty.org/rau/uneterau.shtm
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Actua! Algunes propostes per a l’acció (3)
 Campanya "Un milió de cares per al control d'armes"

Amnistia Internacional, Intermón Oxfam i la xarxa Iansa són les impulsores, conjuntament, de la
campanya “Armes sota control”.

Entre les seves diferents activitats, des de la seva pàgina www.controlarms.org/es, han posat en
marxa la iniciativa “Un milió de cares”. La pàgina ofereix l’oportunitat d'afegir la nostra cara a la campa-
nya: l'objectiu és aconseguir un milió de fotos o dibuixos de persones de tot el món per demostrar als
governs que són moltes les persones que demanem accions efectives i urgents que posin les armes sota
control.

Els menors de 16 anys necessiten l'autorització dels seus representants legals (pares o tutors) per
a participar-hi. Amb aquesta finalitat adjuntem un formulari que, degudament complimentat, hauria de
quedar en poder de l'educador que es responsabilitzi de la iniciativa. D'altra banda, si els participants no
volen no han de posar un retrat seu: poden afegir-hi una cara genèrica que la mateixa pàgina ofereix, o
adjuntar un dibuix que els representi.

Formulari per a autoritzar la participació dels menors:

Benvolguts pares i mares,

El nostre centre està col·laborant amb Amnistia Internacional i Intermón en una cam-
panya per denunciar l’ús d'infants com a soldats a molts països del món i demanar un tractat
internacional per al control del comerç d’armes lleugeres (pistoles, fusells, metralladores), les
que maten més persones al món. Una de les activitats de la campanya consistiria en el fet que el
seu fill o filla afegís un dibuix que el representi (no una fotografia), a la petició “Un milió de
cares” que es desenvolupa a través d’Internet (www.controlarms.org/es). Perquè hi pugui par-
ticipar són necessaries dues condicions:

1. Que, segons el judici del tutor o tutora, demostri entendre i assumir d’una manera
conscient la següent postura: “Vull un tractat internacional per al control del comerç d’armes”.

2.  Que vostès comparteixin aquest judici i donin el seu consentiment mitjançant la
signatura del següent permís.

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mare, pare o tutor de

............................................................................., alumne/a de ..................... curs del centre

.................................................................................. autoritzo el meu fill/a perquè insereixi un dibuix
que el representi a la pàgina web de la campanya per al control del comerç d’armes.

Signat: Data:
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Actua! Algunes propostes per a l’acció (3)

• S’entra a la pàgina www.controlarms.org/es/actua_ya/millon_rostros.htm. També s'hi pot arri-
bar a través de les pàgines principals d’Amnistia Internacional (www.amnesty.org) i Intermón
(www.intermonoxfam.org), buscant el respectiu apartat de campanyes si no hi ha un enllaç directe des de
la mateixa pàgina principal.

• Es clica l’enllaç corresponent. “Afegeix el teu retrat...”.

• Es llegeixen els objectius de la petició i s’omple el formulari corresponent. Només s’ha de posar
nom, cognoms i codi postal. L’adreça de correu electrònic que es sol·licita pot ser una adreça personal o la
del propi centre d’ensenyament.

• S’escull una de les cares genèriques o siluetes que la mateixa pàgina ofereix o s’hi carrega un
dibuix propi, prèviament escanejat o realitzat amb el mateix ordinador. El dibuix ha de representar l'in-
fant.
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AMNISTIA INTERNACIONAL
Secció espanyola:
Fernando VI, 8, 1r. 28004 Madrid. Tel.: 91 310 12 77
info@es.amnesty.org  www.es.amnesty.org
Catalunya:
Alfons XII, 19-21. pral. 08006 Barcelona. Tel. 93 209 35 36
info@amnistiacatalunya.org  www.amnistiacatalunya.org

SAVE THE CHILDREN
Seu central:
Pl. de Puerto Rubio, 28. 28053 Madrid. Tel.: 91 513 05 00
stch@savethechildren.es  www.savethechildren.es
Catalunya:
Via Laietana, 5; Átic 1. 08003 Barcelona. Tel.: 93 310 52 00
catalunya@savethechildren.es

Altres organitzacions no governamentals que treballen sobre els drets dels infants:

INTERMON
Alberto Aguilera, 15, 28015, Madrid. 902 330 331
Roger de Llúria 15, 08010, Barcelona.

UNICEF
Mauricio Legendre, 35. 28046, Madrid
Mallorca, 346. 08013, Barcelona. 93 453 82 89

Informació sobre els infants soldat:

www.es.amnesty.org/camps/ns/index.php
En espanyol, la pàgina d’Amnistia Internacional Espanya, sobre els infants soldat. Conté dibuixos amb el
mateix origen que els d’aquest projecte i ofereix l’oportunitat de fer-se una idea ràpida sobre la qüestió i
de col·laborar d’una manera senzilla i immediata.
www.child-soldiers.org
Coalició internacional per acabar amb l’ús i utilització d'infants soldat. En anglès. No hi ha versió en
espanyol, però conté un enllaç a un document en PDF en espanyol.
www.enfant-soldat.be
Pàgina de la Coalició a Bèlgica (antiga potència colonial al Congo). En francès.

Informació sobre el comerç d'armes:

http://www.controlarms.org/es
En espanyol. Pàgina de la campanya Armes sota control mencionada en el projecte, que promou Amnistia
Internacional.
http://www.iansa.org
En anglès. International Action Network on Small Arms. Xarxa Internacional d’Acció sobre les armes lleu-
geres. Col·labora amb Amnistia Internacional en aquest projecte.
http://www.michaelmoore.com
En anglès. Pàgina de Michael Moore. Autor de Bowling for Columbine, exitós documental sobre la prolifera-
ció i abús de les armes de foc als Estats Units, que va obtenir un òscar de l’Acadèmia l’any 2003.

Adreces d'interès
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Aquesta coalició es formà el 1998 amb l’objectiu d’acabar amb el reclutament i la participació en
conflictes armats d'infants menors de 18 anys. Ha jugat un paper important en el desenvolupament i posada
en marxa d’algunes mesures encaminades a acabar amb aquesta pràctica.

• El 1998 l’Estatut de Roma, del Tribunal Penal Internacional, reconeix com a crim de guerra l’ús
d'infants en conflicte armats.

• El 1999 la Organització Internacional del Treball (OIT) inclou el reclutament forçós de menors
de 18 anys entre les pitjors formes de treball infantil.

• Les resolucions de les Nacions Unides 1261 (1999) i 1314 (2000) condemnen l’ús d'infants soldat
i estableixen els 18 anys com edat mínima per entrar a formar part de les forces de manteniment de pau.

• El maig de 2000 l’Assemblea de les Nacions Unides adopta el Protocol Facultatiu de la Convenció
dels Drets de l’Infant. El Protocol  augmenta de 15 a 18 anys l'edat mínima per participar directament en
hostilitats, per ser reclutat de forma obligatòria i per tot tipus de reclutament per part de grups armats
d'oposició o grups paramilitars.

• 2 de febrer de 2002, entrada en vigor del Protocol.

Missió de la Coalició

L’objectiu de la Coalició és “promoure l’adopció i l’adhesió a normes legals regionals, nacionals i
internacionals (inclòs el Protocol Facultatiu de la Convenció internacional dels Drets de l’Infant) que
prohibeixen el reclutament militar i la utilització de qualsevol persona menor de 18 anys, i el reconeixement
i compliment d’aquestes normes per part dels grups armats, tant governamentals com no governamentals”. En
altres paraules, prevenir el reclutament i l’ús d'infants com a soldats i promoure la seva desmobilització,
rehabilitació i reintegració a les seves comunitats.

Principis:

• Treballar per la defensa de la Convenció internacional dels Drets de l’Infant.
• Donar suport al concepte de “18 anys complerts” com edat mínima per al reclutament, entrenament i
participació militar (per evitar que menors de 18 anys siguin reclutats argumentant que no entraran en
combat fins als 18).
• Fer una campanya mundial sense distinció de països.
• Exigir responsabilitats tant als governs com als grups armats no governamentals.
• Dedicar una especial atenció a les nenes que corren perill de ser enrolades.
• Comptar amb la participació d'infants en els treballs de la Coalició, buscant maneres apropiades de
consulta i acció.
• Promoure estratègies globals que incloguin totes les qüestions essencials, des de prevenció i resolució de
conflictes de forma no violenta, fins a la desmobilització, rehabilitació i reintegració desl infants afectats.
• Fomentar el suport mutu i la col·laboració entre les Coalicions nacionals i altres organitzacions associades.

Tenint en compte que els programes de desmobilització no disposen de suports institucionals sufi-
cients als països en conflicte, i que reubicar els infants combatents suposa un elevat cost i una inversió
econòmica en programes de salut, atenció psicològica i reinserció cultural que en la majoria dels casos els
països afectats no poden afrontar, també s'han de buscar i canalitzar els recursos econòmics que facin
possible aquests objectius .

Coalició internacional per acabar amb la
utilització d'infants soldat
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Considerant que els pobles de les Nacions Unides han refermat en la Carta la seva fe en els drets
humans fonamentals i en la dignitat i el valor de la persona, i que s’han declarat decidits a promoure el
progrés social i a instaurar condicions de vida en una més gran llibertat.

Considerant que les Nacions Unides han proclamat en la Declaració Universal llibertats en ella esta-
blertes, sense cap mena de distinció, especialment de raça, de color, de sexe, de llengua, de religió,
d’opinió política o altres opinions, d’origen nacional o social, de posició econòmica o de qualsevol altra
situació.

Considerant que l’infant, per la seva manca de maduresa física i mental, necessita una protecció i unes
atencions especials, fins la protecció jurídica adequada, tant abans com després del seu naixement.

Considerant que la necessitat d’aquesta protecció especial ha estat expressada en la Declaració de
Ginebra de 1924 sobre els drets de l’infant i reconeguda en la Declaració Universal dels Drets Humans i
en els convenis constitutius dels organismes especialitzats i de les organitzacions internacionals que
s’interessen pel benestar de l’infant, i

Considerant que la humanitat ha d’atorgar a l’infant el millor d’ella mateixa.

L’Assemblea General proclama la present Declaració dels Drets de l’Infant a fi que aquest tingui una
infantesa sortosa i pugui desenvolupar-se per gaudir, tant en el seu propi interès com en el de la socie-
tat, dels drets i de les llibertats que s’hi enuncien, i insta els pares, els homes i dones individualment, i
les organitzacions privades, autoritats locals i els governs respectius, a reconèixer aquests drets i a
treballar perquè es respectin gràcies a mesures legislatives i altres mitjans adoptats progressivament, de
conformitat amb els següents principis:

Principi 1.
L’infant gaudirà de tots els drets enunciats en aquesta Declaració. Aquests drets seran reconeguts a

tots els infants sense excepció de cap mena o discriminació per motius de raça, de color, de sexe, de
llengua, de religió, d’opinió política o altres opinions, d’origen nacional o social, de naixença o de qualse-
vol altra situació, ja sigui del mateix infant o de la seva família.

Principi 2.
L’infant gaudirà d’una protecció especial i disposarà d’oportunitats i de serveis, dispensat tot això por

la llei i altres mitjans, a fi que pugui desenvolupar-se físicament, mentalment, moralment, espiritualment i
socialment d’una manera sana i normal, així com en condicions de llibertat i dignitat. En promulgar lleis
amb aquesta finalitat, la consideració fonamental a què caldrà atenir-se serà l’interès superior de
l’infant.

Principi 3.
L’infant té dret, des de la seva naixença, a un nom i a una nacionalitat.

Principi 4.
L’infant ha de gaudir dels beneficis de la seguretat social. Tindrà dret a créixer i a desenvolupar-se

en bona salut; i amb aquest fi caldrà proporcionar-li, tant a ell com a la mare, atencions especials, tant
prenatals com postnatals. L’infant tindrà dret a disposar d’alimentació, habitatge, esbarjo i serveis
mèdics adequats.

Principi 5.
L’infant impedit físicament o mentalment, o que pateixi d’algun impediment social, ha de rebre el

tractament, l’educació i les atencions necessàries que reclama la seva particular situació.

Principi 6.
L’infant, per al desenvolupament ple i harmoniós de la seva personalitat, necessita amor i comprensió.

Sempre que sigui possible, haurà de créixer a l’emparança i sota la responsabilitat dels seus pares i, en
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qualsevol cas, en un ambient d’afecte i de seguretat moral i material; llevat de circumstàncies excepcio-
nals, l’infant de tendra edat no serà separat de la seva mare. La societat i les autoritats públiques tin-
dran una cura especial envers els infants sense família o que estiguin mancats de mitjans adequats de
subsistència. Per al manteniment de les famílies nombroses, convé concedir subsidis estatals o d’altra
mena.

Principi 7.
L’infant té dret a rebre educació, que serà gratuïta i obligatòria almenys en la seva etapa elemental.

Se li donarà una educació que afavoreixi la seva cultura general i li permeti, en condicions d’igualtat
d’oportunitats, desenvolupar les seves aptituds i el seu judici individual, el seu sentit de responsabilitat
moral i social, i esdevenir un membre útil de la societat. L’interès superior de l'infant serà el principi que
guiarà aquells qui tenen la responsabilitat de la seva educació i orientació; aquesta responsabilitat
pertoca abans de tot als seus pares. L’infant gaudirà plenament de jocs i esbarjos, els quals hauran
d’estar orientats a les finalitats perseguides per l’educació; la societat i les autoritats públiques s’esfor-
çaran a promoure la satisfacció d’aquest dret.

Principi 8.
L’infant ha de figurar entre els primers a rebre, en tota circumstància, protecció i socors.

Principi 9.
L’infant ha de ser protegit contra totes les formes de negligència, crueltat i explotació. No serà

objecte de cap mena de tràfic.
No s’haurà de consentir que l’infant treballi abans d’una edat mínima adequada; en cap cas no se

l’ocuparà ni se li permetrà que s’ocupi en qualsevol tasca o feina que perjudiqui la seva salut, o que en
dificulti el seu desenvolupament físic, mental o moral.

Principi 10.
L’infant ha de ser protegit contra les pràctiques que puguin fomentar la discriminació racial, religiosa

o de qualsevol altra mena.
Ha de ser educat en un esperit de comprensió, tolerància, amistat entre els pobles, pau i fraternitat

universal, i amb plena consciència que ha de consagrar les seves aptituds i energies al servei dels seus
semblants.
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