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Els casos següents corresponen a les històries de dos nois que van arribar a 
Espanya, a l’organització La Merced, fugint de dos conflictes armats i de dues 
situacions límit diferents. Juan (nom fictici) va estar pres per negar-se a 
combatre en la guerra entre Etiòpia i Eritrea, i va aconseguir fugir del seu país 
abans que l’obliguessin a disparar quan només tenia 16 anys. David (nom 
fictici) va ser reclutat quan tenia onze anys per dos grups armats diferents a 
Sierra Leone. 
Juan i David van tenir la sort d’arribar a Espanya i poder accedir al procés 
d’asil, i actualment són refugiats. Altres nens i nenes soldats com ells ni tan 
sols han tingut l’oportunitat de poder contar la seva dramàtica història, de 
demanar asil ni de rebre la protecció a la qual tenen dret. Potser alguns hagin 
estat retornats al seu país d’origen i exposats a noves violacions de drets 
humans. 
 
Juan (nom fictici), 
Eritrea  
 
Juan va ser detingut en sortir de l’escola per l’exèrcit d’Eritrea, quan només 
tenia 16 anys. Llavors el seu país estava en guerra amb Etiòpia i els soldats no 
van creure que ell tingués 16 anys i el van empresonar per negar-se a 
combatre. 
“Al cap de tres dies van començar a entrenar-me per força, pegant-me amb una 
vara i obligant-me a caminar amb els colzes i els genolls.” 
“Jugaven amb les nostres pors i les feien créixer perquè canviéssim d’idea. De 
vegades treien de la presó alguns dels qui es negaven a anar a la guerra. Poc 
després se sentien tirs, fent-nos creure que els havien matat. De tota manera, 
alguns ja no van tornar mai. Aquest és un dels meus records més durs.” 
Juan va aconseguir escapar de la presó quan la seva família va pagar per ell 
una suma de diners a canvi de la seva llibertat. No obstant això, la seva 
situació seguia sent perillosa per la qual cosa es va veure obligat a fugir del seu 
país. Va aconseguir arribar a Espanya, on va poder sol·licitar asil i accedir a la 
condició de refugiat. 
“La meva història és la història de molts joves del món: no estem on hauríem 
d’estar ni vivim on un dia decidim viure. Estic agraït a Espanya per haver-me 
donat un treball, una llar provisional, alguns amics i fins gairebé una identitat 
davant del món”. 
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David (nom fictici), 
Sierra Leone 
 
David va entrar a Espanya a través de Canàries, en una pastera, després 
d’haver travessat Guinea Conakry, Gàmbia, el Senegal i Mauritània. 
Va ser reclutat contra la seva voluntat per membres del Front Revolucionari 
Unit quan només tenia onze anys, quan sortia de l’escola junt amb d’altres 
companys. Va veure com es cremava la seva casa i no va saber res més dels 
seus pares i germans. Va estar uns quatre mesos amb aquest grup rebel, fins 
que, en un enfrontament amb un altre grup paramilitar, el van tornar a obligar a 
fer el mateix en un altre front. Quan havien passat uns tres o quatre mesos 
més, el cap del seu grup rebel va ser assassinat, ocasió que va aprofitar per 
escapar vestint-se de civil. 
Conta la seva història amb molta vivesa, molts detalls i gran realisme. En els 
seus primers relats plorava sovint, relatant somnis en els quals sentia com els 
seus pares el cridaven i la seva angoixa en veure els seus cadàvers estesos a 
l’entrada de casa seva. No sabia que la medicina que els proporcionaven els 
rebels i que els feia riure eren drogues. Després de passar per diversos països 
fugint de la dramàtica situació viscuda, arriba a Espanya amb la intenció de 
reorganitzar la seva vida i buscar un futur estable. 
En arribar, va ser acollit per l’organització La Merced i sol·licita asil. Un cop a 
Espanya, comença a recuperar-se, però encara té recaigudes. Una d’elles 
succeeix quan un compatriota confirma la mort de quasi tots els seus germans i 
germanes i dels seus pares. 
Poc temps després acaba els seus estudis d’espanyol i garantia social. La 
concessió de l’estatut de refugiat va ser determinant per a la seva estabilitat 
emocional i per afrontar el futur sense temor i amb seguretat, no solament pels 
avantatges jurídics o laborals que pugui suposar, sinó pel reconeixement per 
part de l'Estat d'acollida de la situació viscuda i pel valor donat a la seva 
paraula, reconeixement que li va fer recuperar la dignitat i refer la seva vida. 
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