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              EDIłIE SUBSIDIARĂ A MINIREVISTEI MENORA      
                                 PUBLICAłIE A COMUNITĂłII EVREILOR FOCŞANI         
  
Am primit următorul articol de la d-na profesoară Plopeanu Nina Elena ce-şi 
desfăşoară activitatea în cadrul Colegiului Tehnic “Gheorghe Asachi” din Municipiul 
Focşani. Vă rugăm să-l citiŃi cu atenŃie !                            

 

COPII SOLDAłI ÎN “SECOLUL COPILULUI” 
 

 Plopeanu Nina-Elena 
 Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi”, Focşani                                                                     
 

Raportul coali Ńiei interna Ńionale „Stop folosirii copiilor solda Ńi” denun Ńă prezen Ńa aşa 
numitor „baby soldiers” în Asia, America Latin ă, Orientul Mijlociu, Africa (Somalia), Burundi, 
Uganda, Sierra Leone, Congo, Liberia şi Coasta de Filde ş. În Myanmar, 70 000 de copii fac 
parte din armata regulat ă. În Columbia „baby soldiers” sunt în num ăr de aproximativ 11 000 
în grupurile armate aflate sub conducerea carteluri lor „domeniilor cocainei”. 
 În Irak, în 1997, 23 000 de minori (între 14 şi 17 ani) au fost instrui Ńi din punct de vedere 
militar s ă devin ă „Tinerii lui Sadam”. 
 Într-un discurs rostit în Consiliul de Securitate din 26 iulie 2000, Kofi Anan spunea: ” 
Problema copiilor şi a conflictului armat sunt p ărŃi integrale ale responsabilit ăŃilor esen Ńiale 
ale NaŃiunilor Unite pentru men Ńinerea p ăcii şi securit ăŃii interna Ńionale, pentru progresul 
drepturilor omului şi men Ńinerea dezvolt ării umane” 1. 
 Cu toate acestea un copil continu ă să moară zilnic în Afganistan din cauza 
bombardamentelor, atentatelor sinuciga şe şi a luptelor agresive dintre rebelii talibani şi 
solda Ńii interna Ńionali. Astfel, numai în 2009 au fost uci şi 346 de copii: 131 în 
bombardamente, 22 în opera Ńiunile for Ńelor speciale N.A.T.O. iar 128 au fost victime ale 
insurgen Ńilor. R ăzboiul din Afganistan fur ă inocen Ńa copiilor, b ăieŃi de 7 ani sunt înv ăŃaŃi să 
tragă cu arme de foc, unii sunt atât de mici încât nu po t suporta singuri reculul unei pu şti 
automate. În secolul XXI, denumit conform studiilor  unor speciali şti „secolul foametei” unii 
părin Ńi sunt nevoi Ńi să permit ă aceasta în schimbul unor mici sume de bani sau pen tru hrana 
cea de toate zilele. 
 Cazurile în care se încearc ă tragerea la r ăspundere a unora dintre cei responsabili de 
înrolarea şi instruirea militar ă a minorilor sunt rare. De pild ă Th. Lubanga (49 de ani), acuzat 
de crime de r ăzboi, este judecat de  la 6 ianuarie 2009 pentru în rolarea şi înregimentarea de 
copii în vârst ă de până la 15 ani în timpul r ăzboiului civil din estul Republicii Democrate 
Congo. Este acuzat c ă între septembrie 2002 şi august 2003 a obligat ace şti copii s ă 
participe la lupta în cadrul organiza Ńiei militare a grup ării sale, Uniunea Patrio Ńilor Congolezi, 
(U.P.C.)2. Reprezentanta O.N.U. Radhika Coomaraswamy declar ă în cadrul procesului: copiii: 
„Au o no Ńiune mai pu Ńin dezvoltat ă asupra mor Ńii iar acest lucru îi determin ă să se team ă mai 
pu Ńin în timpul luptelor. Ei consider ă adesea c ă este vorba doar despre un joc şi se arunc ă 
fără să ezite pe front” 3. 
 Prezentăm mai jos cazurile şi mărturiile dramatice ale unor copii sili Ńi să treac ă prin 
calvarul de a fi fost „baby soldiers”. 

                                                 
1 Liberis, Cristina , Copiii războiului, Bucureşti, Editura Nemira, 2005,  p.3 
2 http://www.mediafax.ro/externe/onu-razboiul-este-perceput-drept-un-joc-de-copiii-inrolati-in-armata-video-galerie-foto-5283172/ 
, 7.01.2010 
3http://www.presaonlhttp:/ onu-razboiul-este-perceput-drept-un-joc-de-copiii-inrolati-in-armata-video-galerie-foto-840931.html , 
8.01.2010 



 
 Qgwal din satul Cwero, luat ca sclav de r ăzboi dup ă un asalt al r ăzboinicilor „olum”, 
după ce a asistat la moartea p ărin Ńilor  a fost b ătut cu picioarele pân ă a leşinat. Când s-a 
trezit era legat de al Ńi 20 de copii de aceia şi vârst ă împreun ă cu care a fost ini Ńiat în „arta” de 
a ucide. Capul r ăzboinicilor l-a numit un soldat adev ărat dup ă ce Qwal a lovit o copil ă 
infirm ă, care nu se putea deplasa, pân ă când aceasta şi-a dat ultima suflare sub ochii lui 
înspăimânta Ńi. Din fericire Qwal a reu şit să fugă din tab ăra militar ă şi a ajuns într-un centru 
de recuperare. 
 Se nume şte Rossy şi avea doar 10 ani când a fost r ăpită din satul ei în fl ăcări în care 
şi-a văzut părin Ńii uci şi  în mod cinic de criminali, al c ăror strig ăt a devenit co şmarul nop Ńilor 
sale şi a rămas de neuitat. A fost nevoit ă să-şi duc ă via Ńa printre r ăzboinici, mai întâi 
pregătindu-le masa, iar apoi fiind promovat ă ca “so Ńie a savanei”. Nu a lipsit prea mult s ă 
devin ă o războinic ă necru Ńătoare. Dac ă nu ar fi ucis ar fi fost ea îns ăşi ucis ă, dar,din fericire, 
într-o noapte, dup ă ce s-a târât printre arbu şti, a reu şit s ă scape şi astăzi încearc ă să-şi 
refac ă via Ńa şi să-şi vindece r ănile sufletului şi ale trupului.  “A ş vrea s ă vă zic doar atât”, î şi 
încheie Rosy istorisirea, „v ă rog, face Ńi tot ceea ce pute Ńi pentru ca lumea s ă ştie ceea ce se 
petrece cu noi copiii” 4. 
 Al Kaida îi ademene şte  pe copii cu o via Ńă mai bun ă sau cu accesul la educa Ńie. 
Abdulah a fost trimis cu un co ş de fructe la un comandant local care colabora cu t rupele 
americane. Nu ştia că transporta o bomb ă care a explodat prea devreme şi l-a r ănit grav pe el 
şi pe al Ńi 8 copii. Abdulah şi-a pierdut un picior, alt copil şi-a pierdut vederea iar altor doi a 
trebuit s ă li se amputeze picioarele. 

Emmanuel Jal a luptat de la 5 ani ca soldat copil î n Sudan. A fost salvat de Emma 
Mcaine, lucr ător al serviciului de ajutor. Emmanuel a devenit st ar interna Ńional hip-hop şi 
activist pentru copii din zonele de r ăzboi. În cuvinte şi versuri î şi spune povestea. S-a n ăscut 
într-o perioad ă dificil ă pentru Ńara sa m ăcinat ă de război. A v ăzut cum satul i-a fost ars din 
temelii iar familia i-a fost destr ămată. A devenit copil al r ăzboiului în urma unei instruc Ńii mult 
prea dure pentru vârsta sa din dorin Ńa de a se r ăzbuna. Când a în Ńeles adev ărul a iertat dar 
nu a putut s ă uite. 
 Un adolescent soldat din Sierra Leone, Ishmael Bea h, poveste şte cum a fost r ăpit la 12 
ani de armata de rebeli care controla minele de aur  din Ńara sa. A fost silit s ă ucid ă şi să 
jefuiasc ă după ce în prealabil a fost drogat cu marijuana şi cocain ă amestecat ă cu praf de 
puşcă. A avut şansa s ă fie salvat de un reprezentant O.N.U., care la ajut at să înceapă o via Ńă 
nouă la New York. 
 Achack Deng a devenit baby soldiers la o vârst ă când nu ştia ce este o arm ă adevărată 
(o considera cu siguran Ńă o arm ă juc ărie) şi nici m ăcar nu putea s ă o Ńină prea bine în bra Ńe 
deoarece a fost luat de lâng ă familia sa la vârsta de 6 ani de c ătre una din mili Ńiile care 
stăpâneau în sudul Sudanului. 
 O adolescent ă din Sri Lanka poveste şte cum a fost luat ă cu for Ńa la vârsta de 16 ani de 
către Tigrii Tamil cu toate c ă părin Ńii s ăi au încercat s ă se opun ă din r ăsputeri. 
 Despre Evelyn am aflat c ă la numai 14 ani a fost r ăpită de for Ńele guvernamentale din 
Liberia, au legat-o, au b ătut-o şi au violat-o chiar înainte de a o duce în tab ăra militar ă. 
 Martin din Uganda, soldat la numai 12 ani, a asist at la uciderea în b ătaie a doi dintre 
fra Ńii s ăi mai mici.  

 

                                    (CONTINUAREA ÎN NUMĂRUL VIITOR!)                
                                                                   

În ideea că această nouă publicaŃie vă va face o deosebită plăcere, noi cu consideraŃia şi respectul 
cuvenit, aşteptăm din partea tuturor doritorilor noi mesaje, documente şi alte dovezi şi mărturii ale trecerii 
timpului, alături de care amprenta istoriei fiinŃelor noastre a fremătat, freamătă şi va fremăta.  

(Pe adresa rondmircea@yahoo.com  şi pe site-ul www.focsnai.jewish.ro  ne puteŃi contacta şi vizualiza 
rodul muncii noastre ).                

 

                      AUTORUL - VĂ SALUTĂ CU STIMĂ ŞI CONSIDERAłIE !! 
                                                   LECTURĂ PLĂCUTĂ ! 

                                                 
4http://www.google.ro/#hl=ro&source=hp&q=rosy+avea+doar+10+ani  


