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“Espanya “no és terra d’asil”. Ni en sol·licituds, ni en concessions de l’estatut 
de refugiat, destaquem tot just.” 
“Existeix una gran confusió entre competències estatals d’asil i competències 
autonòmiques de protecció de menors i una mena de por respectiva a treballar 
braç a braç en la recerca de la resposta més adequada per a cada menor. 
Aquesta confusió i aquesta mirada desconfiada fa que no es realitzi un veritable 
treball de determinació de les causes dels processos migratoris i que no s’arribi 
a identificar possibles menors que sol·liciten un asil. Si la identificació és 
dolenta o generalista, és probable que la resposta també es quedi coixa i no 
respongui realment a les veritables necessitats legals i personals del menor. És 
preocupant que entre un nombre bastant significatiu de menors no 
acompanyats hi hagi una significativa absència de menors sol·licitants (no crec 
que passin de 10 a l’any)”. 
“Recordo nens exsoldats que arribaven de Sierra Leona, Sri Lanka, Eritrea, 
Nigèria, etc. En la majoria dels casos, els nens van ser reclutats a la força per 
grups armats, en alguns menys per exèrcits regulars. A més a més, també són 
freqüents els casos de menors que no van arribar a ser reclutats, gràcies a que 
disposaven de mitjans familiars i econòmics per a escapar del reclutament 
“legal” en l’exèrcit del seu país. És especialment significatiu  el cas d’Angola en 
els darrers anys.” 
“Aquests nens tenen necessitats especials que s’han de cobrir per tal que es 
puguin recuperar. Necessiten una acollida afectiva, un entorn residencial serè 
que els generi confiança, ─és important que els processos no s’estanquin ni 
s’eternitzin─, o un seguiment intensíssim i continu del cas, perquè l’estabilitat 
personal aparent aconseguida pot trencar-se en qualsevol moment i per 
qualsevol circumstància (per exemple, una trobada amb la policia amb la 
petició d’identificació, un malson nocturn massa intens en el qual es reviuen 
situacions viscudes, una certa culpabilitat o l’amenaça d’una desgràcia viscuda 
per algun dels seus, un conflicte amb algun company amb possible resposta 
desmesurada o sentiment d’humiliació, l’estancament del procés, etc.). Per això 
sempre hem estat (La Merced) defensors acèrrims del centre especialitzat, 
almenys en una primera etapa.” 
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Catholic Guardianship Association 
Treballador Social 
“Fins a Alemanya arriben menors no acompanyats, a causa de tot tipus de 
problemes com la persecució, els conflictes, la guerra civil, problemes amb les 
seves famílies al ser forçades a casar-se, etc. Els nens i nenes que arriben 
fugint del reclutament forçós en conflictes armats arriben en condicions 
extremes. Tot just poden parlar del que els ha ocorregut. Sovint 
s’avergonyeixen del que els han obligat a fer. Per aquest motiu el procediment 
d’asil no és fàcil d’entendre. No ho és per als adults, i és especialment 
incomprensible per als menors.” 
“Alemanya no té estadístiques sobre els nens soldats que entren en el nostre 
país. Encara que calculem que al voltant del 5% dels menors no acompanyats 
que arriben a Alemanya podrien ser nens i nenes soldats. Però també és 
important determinar què és exactament un nen soldat. Un menor d’edat que 
abandona Afganistan per a evitar que els talibans l’agafin, és un nen soldat? Jo 
crec que sí.” 
“A Alemanya, hem optat per deixar les coses clares a les autoritats: aquests 
nens i nenes necessiten un tractament especial. Per aquest motiu el nostre 
treball s’ha centrat a donar formació a les persones que treballen en l’oficina 
d’asil del país. I jo sóc un dels formadors. M’atreviria a dir que els dirigents de 
la nostra oficina d’asil s’han adonat que és necessari un canvi en el 
procediment d’asil per a aquests nens i nenes, i alguna cosa ha començat a 
canviar. Encara que queda un llarg camí per recórrer perquè aquest canvi sigui 
extensible a tot el sistema des de cada cas particular.” 
 
Albert Riedelsheimer i Pablo Pérez participen en la Jornada “Els nens i nenes 
soldats i el dret d’asil” organitzada per la Coalició Espanyola per a Acabar amb 
la Utilització de Nens i Nenes Soldats. Si desitgen entrevistes en profunditat 
amb els ponents, no dubtin a contactar amb la Coalició: 
 
Per a entrevistes a Catalunya, podeu posar-vos en contacte amb:  
Celia Ramón, Amnistia Internacional Catalunya: 93 209 35 36 (ext. 2) / 690 81 
44 11 
 
Per a més informació, poseu-vos en contacte amb: 
 
Estíbaliz Giner, Entreculturas: 91 590 26 72 / 652 90 18 31 
Rocío Carneros, Amnistía Internacional: 91 310 12 77 / 630 74 68 02 
Lourdes Collado, Save The Children: 91 513 05 00 / 638 85 47 35 
www.menoressoldado.org
 

 La Coalició per posar fi a la Utilització de Nens Soldats agrupa organitzacions 
nacionals, regionals, internacionals i coalicions de l’Àfrica, l’Àsia, Europa, 
l’Amèrica Llatina i l’Orient Mitjà. Treballa per a prevenir l’ús de nens en els 
conflictes i promou la seva desmobilització, rehabilitació i integració social.   
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