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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                                                                     
 

Istoria dezv ăluie un lung şir de conflicte intra şi interstatale cu efecte din cele mai 
distrug ătoare asupra societ ăŃii umane în ansamblul s ău şi cu repercusiuni care se 
prelungesc pân ă în zilele noastre prin simpla rememorare a acestor a în diverse împrejur ări 
sau prin repetarea acestora sub forme din ce în ce mai violente şi mai traumatizante. 
 Lucrarea Copii solda Ńi în „secolul copilului”  îşi propune s ă aduc ă în centrul aten Ńiei 
problematica a şa numi Ńilor „baby soldiers” din mai multe zone ale globulu i, în special din 
Ńări din Africa, din Asia dar şi din b ătrâna Europ ă, care devin victime inocente, nevinovate şi 
fără voia lor în conflictele interetnice, religioase sa u economice provocate de ur ă, 
intoleran Ńă, lăcomie sau chiar nebunia unora. De pild ă, în state ca Sri Lanka, Nepal, Pakistan, 
Uganda, Palestina, Irak, Cambodgia, Laos, Cecenia s au Afganistan, r ăzboiul a fost şi încă 
mai este o realitate crud ă, care trebuie s ă fie cunoscut ă şi condamnat ă de genera Ńiile tinere 
de vârst ă şcolar ă din zonele în care n-au v ăzut sau n-au auzit de atrocit ăŃile războaielor 
decât din filme, din mass media sau din lec Ńiile de istorie. 
 Tema a fost inspirat ă din dezbaterile purtate cu elevii, în special cu c ei de clasa a XI-a, 
profil servicii, unde s-au putut aprofunda şi extinde temele Cooperare şi conflict în secolul 
XX sau Mecanisme, institu Ńii şi politici de rezolvare a conflictelor în secolul X X, elevi care s-
au arătat foarte interesa Ńi şi foarte impresiona Ńi de efectele dezastroase şi traumatizante pe 
care conflictele armate, indiferent de origine, le produc asupra copiilor din zonele de impact. 
Din dezbaterile care s-au n ăscut am descoperit cu surprindere, dar şi cu pl ăcere, faptul c ă 
aceşti adolescen Ńi, considera Ńi de mul Ńi superficiali şi insensibili, s-au dovedit capabili s ă se 
aplece cu compasiune asupra dramelor tr ăite de semeni de-ai lor, de undeva, din locuri pe 
care ei nu le ştiu şi nu le cunosc şi că doresc s ă contribuie prin mijloacele de care dispun la 
schimbarea lumii în care cu to Ńii tr ăim, la realizarea unei lumi pentru to Ńi membri ei în care 
copiii s ă trăiasc ă ferici Ńi, proteja Ńi şi mai ales în siguran Ńă. 
 Scopul lucr ării const ă atât în sensibilizarea elevilor fa Ńă de subiectul propus dar şi 
determinarea acestora de a gândi şi oferii solu Ńii prin care s ă contribuie la limitarea dac ă nu 
la  înl ăturarea fenomenului „baby soldiers”, formându-se pr in aceasta un comportament 
civic responsabil de în Ńelegere şi ajutorare a semenilor din spa Ńii geografice şi culturale 
diferite. 
 Prezen Ńa copiilor în r ăzboaie, în spatele frontului sau chiar în vâltoarea  luptelor, a fost 
inevitabil ă în diferite etape ale istoriei, prin simplul motiv  că se num ărau printre membri unei 
societ ăŃi la un moment dat, o societate imperfect ă, măcinat ă de contradic Ńii de tot felul, într-o 
continu ă schimbare şi evolu Ńie. Astfel exist ă dovezi arheologice care dateaz ă din antichitate 
şi care vorbesc despre copiii solda Ńi din zona bazinului M ării Meediterane care îi ajutau pe 
adevăraŃii solda Ńi la îmbr ăcarea armurii, la cur ăŃarea şi între Ńinerea armelor sau se ocupau de 
aprovizionarea cu alimente. Cei mai curajo şi dintre ace ştia deveneau copii de trup ă şi erau 
instrui Ńi în mânuirea armelor, devenind în multe cazuri sol daŃi neîndur ători precum cei din 
taberele militare spartane. 



 
 Practica copiilor solda Ńi a fost continuat ă şi în evul mediu când ta Ńii îşi luau b ăieŃii în 

războaie şi pentru c ă de regul ă erau plasa Ńi în cadrul ariergardei armatei, deveneau adesea 
Ńinte vii pentru armata inamic ă. Pentru epoca modern ă este bine cunoscut episodul petrecut 
în lupta de la Waterloo din iunie 1815, în care con tingentul de tobo şari francezi în vârst ă de 
13 ani a fost masacrat în întregime în încle ştarea dintre taberele inamice.  

 Optimi ştii progresului proclamau la începutul secolului XX , „secolul copilului”, în 
speran Ńa că atrocit ăŃile împotriva acestora vor disp ărea şi că oamenii vor dori şi vor şti cum 
să-i ocroteasc ă. Din acest punct de vedere, secolul care s-a înche iat a fost o cumplit ă 
dezamăgire, deoarece niciodat ă în istoria omenirii nu au fost atâ Ńia copii victime ale armelor 
uciga şe. 
 Exemplele copiilor solda Ńi continu ă  atât în primul, cât şi  în cel de-al doilea r ăzboi 
mondial. În 1943, în timpul asaltului final asupra Varşoviei, copiii evrei grupa Ńi în mi şcarea 
militar ă Hashomer Hatzair au intrat primii în lupt ă şi au fost uci şi fără mil ă de unit ăŃile de 
elită ale SS-ului. De un impresionant spirit de sacrific iu au dat dovad ă tinerii din 
Hitlerjungend în 1945 în timpul b ătăliei Berlinului. Nici Stalin nu s-a l ăsat mai prejos în 
acŃiunea de sacrificare a copiilor când a dat ordin ca  to Ńi copii orfani s ă fie înrola Ńi în armata 
Uniunii Sovietice în deta şamentele „Fiii regimentului”, care erau trimi şi în misiuni de 
recunoa ştere şi sabotaj, durata lor de via Ńă fiind de doar 2 luni şi jum ătate. Probabil nimeni 
nu a plâns pentru ace şti copii martiri ai nim ănui şi nici nu a fost cineva tras la r ăspundere 
pentru moartea lor. 

 Introducerea la Carta Na Ńiunilor Unite din 26 iunie 1945 preciza c ă „Noi popoarele 
NaŃiunilor Unite suntem hot ărâŃi să salvăm genera Ńiile viitoare de ororile r ăzboiului”, iar 
articolul 38 din cadrul Drepturilor Interna Ńionale ale Copilului, stipulat de Na Ńiunile Unite, 
care se baza pe Protocoalele Adi Ńionale ale Conven Ńiei de la Geneva, adoptate la nivel 
interna Ńional pe data de 12 august 1949 şi ratificate, mai apoi, în anul 1977, proclama: 
“statele lumii se vor angaja pe aceast ă cale s ă nu foloseasc ă în războaie sau confrunt ări 
civile copii sub vârsta de 15 ani, pe post de solda Ńi combatan Ńi”. Conflictele lumii postbelice 
au demonstrat îns ă că prea pu Ńini au luat în considerare aceste legi interna Ńionale. Mii de 
copii n ăscu Ńi în Ńări în care r ăzboiul face parte din realitatea cotidian ă devin victime ale urii, 
intoleran Ńei şi lăcomiei celor mari. Comandan Ńii militari ai sutelor de armate rebele din lumea 
întreag ă răpesc copii şi îi arunc ă în războaiele de gheril ă, în  conflicte interetnice, religioase 
sau economice. Solda Ńi în aşa numitele “trupe cu termen redus de garan Ńie”, cei mai mul Ńi nu 
reuşesc s ă ajung ă la vârsta de 16 ani. Înrola Ńi dup ă ce mul Ńi dintre ei şi-au văzut părin Ńii uci şi 
sau batjocori Ńi, au preferat s ă urmeze una dintre mili Ńiile locale, în speran Ńa că cel pu Ńin nu 
vor muri de foame a şa cum se întâmpl ă frecvent  în unele state africane, în Orientul mij lociu 
sau sud-estul Asiei, unde grenada, mitraliera sau c uŃitul devin arme-juc ării cu care ace şti 
oropsi Ńi ai sor Ńii sunt antrena Ńi să ucid ă. 

Conform studiilor O.N.U., bazate pe interviuri luat e de la copii solda Ńi din Sri Lanka, 
Nepal, Pakistan, Uganda, Palestina, Irak, Cambodgia , Laos sau Cecenia, copii sunt r ăpi Ńi şi 
folosi Ńi pentru c ă sunt mai u şor de manipulat şi îndoctrinat, au no Ńiunea mor Ńii mai pu Ńin 
dezvoltat ă, se tem mai pu Ńin şi pot ucide cu cruzime luând totul ca pe un joc. Di n păcate 
războaiele nu sunt un simplu joc şi aşa cum demonstreaz ă statisticile UNICEF, efectele 
acestora asupra copiilor numai în deceniul 1980-199 0 au fost devastatoare: 200 000 de copii 
sub 18 ani au luptat în r ăzboi ca solda Ńi, peste 1,5 milioane de copii au murit, 12 milioan e şi-
au pierdut c ăminele, 4 milioane au r ămas cu diferite infirmit ăŃi.  

 

                                    (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 ).                
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