Εκπαιδευτική ∆ράση
Παιδιά-Στρατιώτες στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό

Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό
Παιδιά στρατιώτες
∆ράση ελπίδας για το µέλλον των παιδιών
Εκπαιδευτική ∆ράση
για δηµοτικό και γυµνάσιο
Σκοπιµότητα και Πληροφορίες Υποβάθρου
Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 300.000 παιδιά κάτω των 18 ετών συµµετέχουν αυτή
τη στιγµή σε συρράξεις σ’ όλον τον κόσµο και εκατοντάδες χιλιάδες ακόµη είναι µέλη
ενόπλων δυνάµεων. Τα δικαιώµατα του παιδιού και η παιδικότητα, σε πολλές περιοχές
του πλανήτη παραβιάζονται µε το χειρότερο τρόπο. Η χρησιµοποίηση των παιδιών στις
στρατιωτικές δραστηριότητες είναι µια από τις πιο σκληρές και απάνθρωπες παιδικές
εργασίες, που παραβιάζει όλα τα δικαιώµατα του παιδιού.
Είναι φανερό ότι η στρατολόγηση και χρησιµοποίηση των παιδιών ως στρατιώτες
συµπίπτει µε πολλά σηµεία του ορισµού της επικίνδυνης εργασίας, ενώ ταυτόχρονα
καταπατά πολλά από τα δικαιώµατα του παιδιού, συµπεριλαµβανοµένων και του
δικαιώµατος στη ζωή, της απαγόρευσης των βασανιστηρίων, της απάνθρωπης και
ταπεινωτικής µεταχείρισης και τιµωρίας, των δικαιωµάτων στην υγεία, στην εκπαίδευση και
της προστασίας από την εκµετάλλευση, συµπεριλαµβανοµένης και της σεξουαλικής
εκµετάλλευσης .
Η παιδική στράτευση απαγορεύεται διεθνώς κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες
σύµφωνα µε το Προαιρετικό Πρωτόκολλο για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού.
Σκοπός των προτεινόµενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι:
•

Να αξιοποιηθεί γνωστικά το υλικό και η δράση της ∆ιεθνούς Αµνηστίας ως µελέτη
περίπτωσης για την παραβίαση των δικαιωµάτων του παιδιού και για τις
ψυχολογικές παραµέτρους των παραβιάσεων ιδιαίτερα του δικαιώµατος στην
εκπαίδευση
• Να συµµετάσχουν οι µαθητές στην παγκόσµια δράση της ∆ιεθνούς Αµνηστίας
για την ολοκλήρωση του προγράµµατος αποστράτευσης όλων των παιδιών από τις
ένοπλες οµάδες της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κονγκό και την ένταξή τους σε
προγράµµατα εκπαιδευτικής, επαγγελµατικής και κοινωνικής αποκατάστασης.
Αναλυτικότερα βλ. στο φυλλάδιο της εκστρατείας.
∆ιάρκεια
Ένα σχολικό δίωρο
Υλικό
•
•
•
•
•
•

Φυλλάδιο εκστρατείας
10 Φωτογραφίες από τη ζωή των παιδιών-στρατιωτών
Φύλλο πληροφοριών για τις φωτογραφίες
6 Κάρτες µε µαρτυρίες παιδιών πρώην στρατιωτών
Υπόδειγµα επιστολής προς τον Υπουργό Παιδείας της Λ.∆. του Κονγκό
Φύλλο ενδεικτικών αιτηµάτων της εκστρατείας της ∆ιεθνούς Αµνηστίας προς την
κυβέρνηση της Λ.∆. του Κονγκό
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•
•
•

Η Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (σε απλοποιηµένη µορφή)
Υλικά τεχνικών: χαρτόνι, ψαλίδια, µπογιές, κόλλα
Χάρτης της Αφρικής

Τελικό προϊόν
Τα παιδιά αφού ενηµερωθούν και εργαστούν σε οµάδες παράγουν κάποιο από τα
παρακάτω τα οποία θα σταλούν στα γραφεία της ∆ιεθνούς Αµνηστίας ή στην τοπική
οµάδα µε την οποία συνεργάζεται το σχολείο. Το υλικό, προτού σταλεί στις αρχές της Λ.∆.
του Κονγκό, πιθανόν να παρουσιαστεί σε εκδήλωση για την οποία θα ενηµερωθείτε
αργότερα. Προτεινόµενο τελικό προϊόν:
α) Ηµερολόγια µε εικόνες, ζωγραφιές και κείµενο
β) Κάρτες σε σχήµα παιδιού µε κολλάζ
γ) Επιστολές προς τον Υπουργό Παιδείας της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κονγκό
δ) Μικρά πανώ ή εφηµερίδα τοίχου µε τα αιτήµατα των παιδιών.
Ψηφιακές φωτογραφίες του υλικού και του τρόπου εργασίας των οµάδων µπορούν να
δηµοσιευτούν στην ιστοσελίδα της ∆ιεθνούς Αµνηστίας.
∆ιδακτική µεθοδολογία
Οµαδική εργασία, Συνεδρίαση οµάδας, Κατασκευές, Καταιγισµός ιδεών και Στρατηγική
επίλυσης προβληµάτων.
∆ιαθεµατική αξιοποίηση της δράσης
Γλώσσα: παραγωγή γραπτού λόγου, επικοινωνία και αντιπαράθεση επιχειρηµάτων,
συγγραφή επιστολής..
Μαθηµατικά: αριθµητικοί υπολογισµοί για τον αριθµό ή το ποσοστό παιδιών που
βρίσκονται εγκλωβισµένα σε στρατιωτικές οµάδες, που φοιτούν στο σχολείο ή που
εργάζονται σε σκληρές εργασίες.
Γεωγραφία: γνωριµία µε τη χώρα & την ήπειρο της Αφρικής.
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή: ∆ικαιώµατα του παιδιού, αδιαιρετότητα των δικαιωµάτων.
Κοινωνιολογία: Κρατική υποδοµή και συνέπειες από την κατάρρευσή της σε συνθήκες
κρίσης.
Αισθητική Αγωγή: Κατασκευή κάρτας, επιµέλεια ηµερολογίου, κατασκευή εφηµερίδας
τοίχου /πανό.
Θεατρική αγωγή: Επεξεργασία των συναισθηµάτων που καταγράφονται στις µαρτυρίες
των παιδιών, παραγωγή διαλόγων µε αφορµή τις εικόνες.
Τεχνολογίες: Αναζήτηση στο δίκτυο, εκτύπωση ή/και προβολή φωτογραφιών από την
ηλεκτρονική διεύθυνση.
∆ιδακτικοί Στόχοι
Γνώσεις
 Να καταλάβουν οι µαθητές ότι τα δικαιώµατα είναι αδιαίρετα και αλληλοεξαρτώµενα.
 Να ενηµερωθούν για την κατάσταση των παιδιών που ζουν σε συνθήκες σοβαρής
κρίσης, όπως είναι οι παρατεταµένες ένοπλες συγκρούσεις και η κρατική
αποδιοργάνωση.
 Να συνδέσουν τα δικαιώµατα µε την καθηµερινή ζωή σε διάφορες συνθήκες ζωής.
 Να συγκρίνουν καταστάσεις σε διαφορετικά πολιτισµικά πλαίσια.
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Στάσεις- ∆εξιότητες
 Να αναπτύξουν τεχνικές ανακοίνωσης αιτηµάτων µε ευγενικό και σαφή τρόπο: πώς
γράφεται µια επιστολή προς τον Υπουργό, πώς ανακοινώνονται προτάσεις ή
συστάσεις προστασίας δικαιωµάτων.
 Να εκτιµήσουν τη σηµασία του δικαιώµατος στην εκπαίδευση στη ζωή των παιδιών.
 Να εκτιµήσουν την αξία των δικαιωµάτων στη ζωή τους.
 Να αναπτύξουν συναισθήµατα αλληλεγγύης για τα παιδιά που βρίσκονται σε χώρες
όπου υπάρχει κρίση.
Προετοιµασία της εκπαιδευτικής δράσης
1. Ο συντονιστής της οµάδας ή εκπαιδευτικός ενηµερώνεται και συγκεντρώνει στοιχεία
για τα δικαιώµατα του παιδιού, για τα παιδιά-στρατιώτες, για τη δράση της ∆ιεθνούς
Αµνηστίας για τα παιδιά. Το συνοδευτικό υλικό και η παρούσα εγκύκλιος
απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και περιλαµβάνει όλο το απαραίτητο υλικό.
Περισσότερες πληροφορίες και υλικό αναζητήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
Ελληνικού Τµήµατος της ∆ιεθνούς Αµνηστίας www.amnesty.org.gr.
2. Σε περίπτωση που υπάρχει µαθητής από τη Λ. ∆. του Κονγκό ή γειτονική χώρα στο
σχολείο, ζητάµε τη συνεργασία του στο θέµα και οργανώνουµε µια γνωριµία µε τη
χώρα του όπου µπορεί να δείξει φωτογραφίες, να µιλήσει για τη ζωή εκεί ή να φέρει
ένα παραδοσιακό αντικείµενο στην τάξη.
3. Πριν την καθαυτό δραστηριότητα, µπορεί επίσης να προηγηθεί µια δραστηριότητα
εξοικείωσης των µαθητών στα ανθρώπινα δικαιώµατα και στα δικαιώµατα του
παιδιού. Βλ. Σχετικά δραστηριότητες στην εκπαιδευτική σελίδα του Τµήµατος
www.amnesty.org.gr/edu
4. Τυπώνουµε το υλικό της δράσης και αναπαράγουµε σύµφωνα µε τις ανάγκες της
δραστηριότητας. Σε σχολεία όπου λειτουργεί εργαστήρι πληροφορικής µε video
projector, οι φωτογραφίες µπορούν να προβληθούν από τη σελίδα της οργάνωσης.

∆ιαδικασία
Α΄ Φάση: Εισαγωγή –συζήτηση
1. Τα παιδιά χωρίζονται σε οµάδες των 4-5.
2. Μοιράζουµε το φύλλο µε τη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού και
διευκρινίζουµε τυχόν απορίες.
3. Κάνουµε µια µικρή εισαγωγή των παιδιών στο θέµα και στο νόηµα της παγκόσµιας
ηµέρας για το παιδί. Εξηγούµε ότι θα µελετήσουµε την κατάσταση των παιδιών στη
Λ. ∆. του Κονγκό ως παράδειγµα για να καταλάβουµε µια περίπτωση παραβίασης
των δικαιωµάτων του παιδιού.
4. ∆είχνουµε στα παιδιά τις φωτογραφίες και εξηγούµε τι δείχνει η κάθε µία µε τη
βοήθεια του Φύλλου Πληροφοριών για τις φωτογραφίες.
5. Συζητάµε στην τάξη πώς θα είναι η ζωή αυτών των παιδιών, µε οδηγό τις ερωτήσεις
και το φυλλάδιο της δράσης αυτής.
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Ενδεικτικές ερωτήσεις για τη συζήτηση
Σε τι θα µοιάζει και σε τι θα διαφέρει η ζωή αυτών των παιδιών µε τη δική σας;
Γιατί πιστεύετε ότι βρίσκονται στην κατάσταση αυτή;
Γιατί οι ένοπλες οµάδες χρησιµοποίησαν παιδιά;
Πώς αισθάνονται τα παιδιά που έχουν απελευθερωθεί και βρίσκονται σε Κέντρα
Φιλοξενίας;
Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι ανάγκες τους τώρα;
Πώς αισθάνονται τα παιδιά που δεν έχουν ακόµη απελευθερωθεί από τις ένοπλες οµάδες;
Πού είναι οι γονείς τους; Ποιος προστατεύει αυτά τα παιδιά;
Τα περισσότερα από τα παιδιά παγιδεύτηκαν στις ένοπλες οµάδες από πολύ µικρή ηλικία.
Τι πιστεύετε ότι έµαθαν για τη ζωή;
Πώς θα εξελιχθεί η ζωή τους τώρα που τέλειωσε ο πόλεµος;
Τι πρέπει να κάνει το κράτος για να φροντίσει αυτά τα παιδιά;
Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι καθυστερεί η πλήρης αποστράτευσή τους; Πώς µπορούµε
να βοηθήσουµε;
Β΄ Φάση: Συνεργατική εργασία στην οµάδα- Κατασκευές
Οι παρακάτω δραστηριότητες
δραστηριοτήτων.

•
•

•

•
•

•
•

είναι

προτάσεις.

Μπορεί

να

γίνει

επίσης

συνδυασµός

Ηµερολόγιο
∆ιαβάζουµε στην τάξη τις 6 µαρτυρίες.
Σε κάθε µαρτυρία ζητάµε από τα παιδιά να συµβουλεύονται το φύλλο της
απλοποιηµένης Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού και να σκεφτούν πόσα
από αυτά τα δικαιώµατα παραβιάζονται στις ιστορίες τους. Σηµειώνουν στη
φωτοτυπία της Σύµβασης όλα τα άρθρα που παραβιάζονται.
∆ίνουµε σε κάθε οµάδα µια κάρτα µαρτυρίας και τους προτείνουµε να
καταγράψουν µε τη µέθοδο του καταιγισµού ιδεών όλα τα συµβάντα στην
ηµέρα αυτού του παιδιού. Εξηγούµε ότι θα πάρουν ιδέες από τα παραβιασµένα
δικαιώµατα που έχουν σηµειώσει στη φωτοτυπία τους.
Κάθε οµάδα οργανώνει τις ιδέες σε ένα φύλλο ώστε να διαµορφωθεί µια σελίδα από
το ηµερολόγιο της ζωής του παιδιού µάρτυρα που έχουν αναλάβει (σα να είναι ο
αφηγητής).
∆ιαβάζουν τις ιστορίες τους στην τάξη. Οι ιστορίες µπορεί να ενοποιηθούν σε ένα
ενιαίο ηµερολόγιο µε πολύ µικρές τροποποιήσεις.

Πανό- Εφηµερίδα τοίχου
Μοιράζουµε σε κάθε οµάδα µια µαρτυρία παιδιού και ζητάµε να µελετήσουν την
περίπτωση του κάθε παιδιού και να αναπτύξουν µια στρατηγική επίλυσης του
προβλήµατός του.
Για να βοηθήσουµε τα παιδιά τους δίνουµε τα εξής ερωτήµατα που πρέπει να
µελετήσουν κατά σειρά:
Α)
Να εντοπίσουν ή να φανταστούν ποια προβλήµατα αντιµετωπίζει το παιδί
στην καθηµερινή του ζωή.
Β)
Να διατυπώσουν το κυρίως πρόβληµα και την πιθανή αιτία του.
Γ)
Να αξιολογήσουν ποια δικαιώµατα του παιδιού παραβιάζονται άµεσα και
ποιοι είναι οι κίνδυνοι που πρέπει να αποτραπούν.
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•

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

∆)
Να συσκεφτούν για τις προτεινόµενες λύσεις ή τα µέτρα που πρέπει να
πάρει η κυβέρνηση.
Ε) Να φτιάξουν έναν κατάλογο αιτηµάτων προς την κυβέρνηση.
Παρουσιάζουν στην τάξη το πρόβληµα όπως το αντιλήφθηκαν και τις λύσεις που
προτείνουν. Με οδηγό το Φύλλο Ενδεικτικών Αιτηµάτων της ∆ιεθνούς Αµνηστίας
ο εκπαιδευτικός βοηθά τα παιδιά να συγκρίνουν τις προτάσεις τους µε τα αιτήµατα
της οργάνωσης και να καταλήξουν σε συµπεράσµατα.
Κάθε οµάδα αναλαµβάνει να κατασκευάσει ένα πανό-κολλάζ µε την µαρτυρία του
παιδιού τον κατάλογο αιτηµάτων ή όποιο άλλο υλικό θεωρεί κατάλληλο για την
ενηµέρωση του κοινού.
(πρωτότυπη κάρτα συµπαράστασης)
Μοιράζουµε στα παιδιά το Υπόδειγµα Επιστολής της ∆ιεθνούς Αµνηστίας, µάλλον
µορφοποιηµένη έτσι ώστε να µπορούν να την κόψουν σε φράσεις.
Κόβουν χρωµατιστά χαρτόνια σε σχήµα ανθρώπου.
Κολλούν τα κοµµάτια της επιστολής πάνω στα ανθρωπάκια και ενώνουν µε
συρραπτικό τα ανθρωπάκια τους έτσι ώστε να διαβάζεται πλήρως η επιστολή.
Εναλλακτικά µπορεί να κολλήσουν στα ανθρωπάκια τα άρθρα από τη Σύµβαση των
∆ικαιωµάτων του Παιδιού ή να ζωγραφίσουν αυτά που χρειάζονται τα παιδιά του
Κογκό, όπως βιβλία, ρούχα, σπίτι κλπ γράφοντας «∆ώστε στα παιδιά του Λαϊκή
∆ηµοκρατία του Κονγκό τη ζωή που αξίζει σε ένα παιδί» ή κάτι παρόµοιο.
(επιστολή προς τον Υπουργό)
Μοιράζουµε τις µαρτυρίες στις οµάδες, λέγοντας ότι θα αναλάβουν το ρόλο
ακτιβιστών µιας Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης από αυτές που δραστηριοποιούνται
στη Λ. ∆. του Κονγκό. Θέτουµε το ερώτηµα: «Τι χρειάζεται να γίνει τώρα;». (Για
να βοηθήσουµε τον προβληµατισµό τους µπορούµε να µοιράσουµε επίσης το
φυλλάδιο της εκστρατείας.)
Με την µέθοδο καταιγισµού ιδεών καταγράφει κάθε οµάδα τις απαντήσεις ή
συστάσεις πάνω στη συγκεκριµένη µαρτυρία παιδιού που µελέτησε.
Συνεδριάζει η τάξη µε όλες τις προτάσεις και διατυπώνει σε µορφή ευγενικού
αιτήµατος ή πρότασης
Με τη βοήθεια του Φύλλου Ενδεικτικών Αιτηµάτων της ∆ιεθνούς Αµνηστίας, τα
παιδιά συγκρίνουν το αποτέλεσµα της εργασίας τους, συζητούν και τροποποιούν
όπου κρίνουν σκόπιµο.
Κάθε οµάδα αναλαµβάνει να συγγράψει µια επιστολή προς τον Πρόεδρο και τον
Υπουργό Παιδείας, µε τη βοήθεια (προαιρετικά) της ενδεικτικής επιστολής της
∆ιεθνούς Αµνηστίας.
Παρακαλούµε στείλτε µας το τελικό προϊόν µέχρι 13 ∆εκέµβρη

Γ΄ Φάση: Επέκταση - Γενίκευση
• Ανάγνωση σχετικού διηγήµατος, π.χ. το παρακάτω βιβλίο που είναι η αφήγηση
ενός µικρού κοριτσιού στρατιώτη και διατίθεται από τα γραφεία µας στην τιµή των
8.90 ευρώ. Το βιβλίο αποτελεί µέρος µιας σειράς παρόµοιων ιστοριών και είναι
προσφορά του εκδοτικού οίκου στη δράση της ∆ιεθνούς Αµνηστίας.
Ρεν Μαργκερίτ Μπελ (2006). Οι Μικροί Στρατιώτες. Εκδόσεις Φανταστικός Κόσµος.

•

Σύνδεση του θέµατος µε (βλ www.amnesty.org.gr/education):
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•
•
•

1. την επέτειο για τα ανθρώπινα δικαιώµατα (10 ∆εκέµβρη).
2. τους πρόσφυγες και την εκστρατεία της ∆ιεθνούς Αµνηστίας
3. τις γυναίκες και την εκστρατεία της ∆ιεθνούς Αµνηστίας
4. την εκστρατεία της ∆ιεθνούς Αµνηστίας για τα Μικρά Όπλα
Έρευνα για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που προστατεύουν το παιδί. Ποιες
δραστηριοποιούνται στη Λ. ∆. του Κονγκό ή ποιες έχουν γραφείο στην Ελλάδα;
Εµβάθυνση ως προς το ∆ιεθνές ∆ίκαιο και µελέτη του Προαιρετικού
Πρωτοκόλλου για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού και άλλα κείµενα.
Έρευνα στο δίκτυο για την Παιδική εργασία.
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Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού- Τα Άρθρα
(απλοποιηµένη µορφή)
Άρθρο 1:
Άρθρο 2:
Άρθρο 3:
Άρθρο 4:
Άρθρο 5:
Άρθρο 6:
Άρθρο 7:
Άρθρο 8:
Άρθρο 9:
Άρθρο 10:

Ορισµός παιδιού µέχρι την ηλικία των 18 ετών
Ίσα δικαιώµατα χωρίς διάκριση
Προτεραιότητα έχει το συµφέρον του παιδιού
Κρατικά µέτρα για την εφαρµογή της Σύµβασης
Σεβασµός του κράτους στην οικογένεια του παιδιού
Το εγγενές δικαίωµα στη ζωή
∆ικαίωµα για όνοµα, εθνικότητα κι αυτόµατη πολιτογράφηση.
Σεβασµός της ταυτότητας του παιδιού
Προστασία από το χωρισµό του παιδιού από την οικογένειά του
Σεβασµός αιτήµατος του παιδιού να έρθει ή να φύγει από µια χώρα προκειµένου να
ενωθεί µε την οικογένειά του.
Άρθρο 11: Προστασία από άσκοπη µετακίνηση και µη-επιστροφή του παιδιού
Άρθρο 12: ∆ικαίωµα στην έκφραση απόψεων για όλα τα θέµατα και συνεκτίµησή τους µε την
ηλικία και ωριµότητα του παιδιού.
Άρθρο 13: ∆ικαίωµα στην ελευθερία της έκφρασης και της πρόσβασης στην πληροφόρηση
Άρθρο 14: Σεβασµός του δικαιώµατος του παιδιού στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και
θρησκείας
Άρθρο 15: Σεβασµός του δικαιώµατος του παιδιού να συνεταιρίζεται και να συναθροίζεται
ελεύθερα
Άρθρο 16: Προστασία από παράνοµες ή αυθαίρετες παρεµβάσεις στην ιδιωτική ζωή του παιδιού
Άρθρο 17: Ρόλος των Μ.Μ.Ε. στην πληροφόρηση και την προώθηση της κουλτούρας προς
όφελος των παιδιών
Άρθρο 18: Αναγνώριση της αρχής ότι οι γονείς έχουν κοινές ευθύνες για την ανάπτυξη του
παιδιού και υποστήριξη των παιδιών των εργαζόµενων γονέων
Άρθρο 19: Προστασία του παιδιού από κάθε µορφής βία, κακοµεταχείριση, παραµέληση,
εκµετάλλευση, συµπεριλαµβανοµένης και της σεξουαλικής εκµετάλλευσης.
Άρθρο 20: Προστασία του παιδιού που είναι µόνιµα ή προσωρινά αποµακρυσµένο από το
οικογενειακό του περιβάλλον
Άρθρο 21: Προστατευτικοί µηχανισµοί υιοθεσίας
Άρθρο 22: Προστασία των παιδιών προσφύγων
Άρθρο 23: Προστασία των παιδιών µε ειδικές ανάγκες
Άρθρο 24: Προστασία της υγείας του παιδιού και υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας για την παιδική
θνησιµότητα, την περίθαλψη και την πρόληψη
Άρθρο 25: Προστασία του έγκλειστου παιδιού σε θεραπευτικά ή προστατευτικά ιδρύµατα
Άρθρο 26: Αναγνώριση του δικαιώµατος του παιδιού για κοινωνική πρόνοια και ασφάλεια
Άρθρο 27: Αναγνώριση του δικαιώµατος του παιδιού σε ένα σταθερό κι επαρκές επίπεδο ζωής
Άρθρο 28: Αναγνώριση του δικαιώµατος στην εκπαίδευση
Άρθρο 29: Ορισµός του προσανατολισµού της εκπαίδευσης του παιδιού
Άρθρο 30: Προστασία των παιδιών που ανήκουν σε εθνική, θρησκευτική ή γλωσσική µειονότητα
Άρθρο 31: Αναγνώριση του δικαιώµατος του παιδιού στην ξεκούραση και την αναψυχή
Άρθρο 32: Προστασία του παιδιού από την οικονοµική εκµετάλλευση και από επικίνδυνη για τη
φυσική ή διανοητική του ακεραιότητα εργασία
Άρθρο 33: Προστασία του παιδιού από τη χρήση και διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων
ουσιών
Άρθρο 34: Προστασία του παιδιού από τη σεξουαλική εκµετάλλευση και τη σεξουαλική
παρενόχληση
Άρθρο 35: Προστασία του παιδιού από την απαγωγή, την πώληση ή µεταφορά παιδιών για
οποιοδήποτε λόγο
Άρθρο 36: Προστασία του παιδιού από κάθε µορφή εκµετάλλευσης
Άρθρο 37: Προστασία του παιδιού από τα βασανιστήρια, την κακοµεταχείριση ή την προσβλητική
µεταχείριση και από την αυθαίρετη σύλληψη και κράτηση
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Άρθρο 38: Μέτρα για την εφαρµογή του διεθνούς δικαίου ως προς τις ένοπλες συγκρούσεις και
προστασία των παιδιών κάτω των 15 ετών από την εµπλοκή και στρατολόγηση
Άρθρο 39: Μέτρα για την φυσική και ψυχολογική αποκατάσταση και την κοινωνική επανένταξη των
παιδιών θυµάτων κάθε µορφής παραµέλησης, κακοποίησης ή άλλης σκληρής κι
απάνθρωπης µεταχείρισης
Άρθρο 40: Αναγνώριση του δικαιώµατος των παιδιών που θεωρούνται ως παραβάτες να τύχουν
ορθής µεταχείρισης που θα σέβεται τα δικαιώµατα και τις θεµελιώδεις αρχές και θα
προωθεί την επανένταξή τους
Άρθρο 41: Ευρύτερη προώθηση των δικαιωµάτων του παιδιού
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Φύλλο πληροφοριών για τις φωτογραφίες
Όλες οι φωτογραφίες έχουν ληφθεί το Μάρτιο του 2006 στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό
και τα πνευµατικά δικαιώµατα ανήκουν στη ∆ιεθνή Αµνηστία (εκτός της φωτογραφίας 3 που
ανήκει στη Λ.∆. του Κονγκό, αλλά έχει παραχωρηθεί για ελεύθερη χρήση)
Φωτογραφία 1
Παιδιά πρώην στρατιώτες καίνε τις στρατιωτικές τους στολές για να συµβολίσουν το τέλος
της στρατιωτικής τους ζωής σε Κέντρο φιλοξενίας που έχει δηµιουργήσει και υποστηρίζει
µια Μη Κυβερνητική Οργάνωση στο Μπουκαβού της Λ.∆. του Κονγκό.
Φωτογραφία 2: Κοπέλα πρώην στρατιώτης.
Στην αγκαλιά της κρατά το µωρό που γέννησε όταν βρισκόταν στη στρατιωτική οµάδα.
Φωτογραφία 3: Η επιστροφή στο σπίτι.
Παιδιά πρώην στρατιώτες προετοιµάζονται να γυρίσουν στα σπίτια τους στην επαρχία της
Νότιας Κιβού.
Φωτογραφία 4: Ταχυδροµικές κάρτες αλληλεγγύης
Παιδί πρώην στρατιώτης κρατά µια ταχυδροµική κάρτα υποστήριξης που έχει σταλεί από
µέλη µιας οµάδας εθελοντών της ∆ιεθνούς Αµνηστίας του Βελγίου.
Φωτογραφία 5: Η επιστροφή
Παιδί πρώην στρατιώτης γυρίζει στο σπίτι του µετά από χρόνια απουσίας.
Φωτογραφία 6: Επιτραπέζια παιχνίδια.
Παιδιά πρώην στρατιώτες παίζουν τάβλι στο κέντρο της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης στο
Μπουκαβού, Ανατολική επαρχία της Λ.∆. του Κονγκό.
Φωτογραφία 7: Το πιστοποιητικό
Το επίσηµο έγγραφο που πιστοποιεί ότι το παιδί έχει αποδεσµευτεί από τις στρατιωτικές
δυνάµεις ή από κάποια στρατιωτική οµάδα.
Φωτογραφία 8: Απαλλαγή
Παιδιά πρώην στρατιώτες που αποδεσµεύτηκαν από τις στρατιωτικές µονάδες ή οµάδες
µε το επίσηµο πιστοποιητικό αποστράτευσης στο χέρι. Τα παιδιά ετοιµάζονται να
αποχωρήσουν από το κέντρο φιλοξενίας της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης στο
Μπουκαβού. Σύντοµα θα ξαναβρούν τις οικογένειές τους. Πολλά από αυτά τα παιδιά όµως
κινδυνεύουν να τα ξανα-εντάξουν στις στρατιωτικές οµάδες.
Φωτογραφία 9: Αναµένοντας την εγγραφή
Οµάδα ένοπλων στρατιωτών –µεταξύ των οποίων βρίσκεται σηµαντικός αριθµός παιδιών
στρατιωτών- περιµένουν να εγγραφούν στο κέντρο των ενόπλων δυνάµεων Μουσάκι στην
επαρχία του Βόρειου Κιβού. Θεωρητικά, µετά τη διαδικασία τα παιδιά στρατιώτες θα
αποστρατευτούν.
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Φωτογραφία 10: Κέντρο για τα αποστρατευµένα παιδιά-στρατιώτες
Παιδί πρώην στρατιώτης στη σχολική τάξη του Κέντρου φιλοξενίας που έχει δηµιουργήσει
η οργάνωση Σώστε τα Παιδιά (save the Children) για τα αποστρατευµένα παιδιάστρατιώτες στη Μπούνια. Η συγκεκριµένη φωτογραφία έχει ληφθεί κατά τη διάρκεια µιας
αποστολής Υψηλού Επιπέδου στην περιοχή των Μεγάλων Λιµνών στην Αφρική. Η
αποστολή πήγε στο Κιγκάλι, στην Κινσάσα και στην Μπούνια –την κύρια πόλη της
περιοχής Ιτουρί, η οποία έχει πληγεί σοβαρά από τις διαµάχες στη Λ.∆. Κονγκό. Η
αντιπροσωπία περιελάµβανε τους διευθυντές των τµηµάτων της ∆ιεθνούς Αµνηστίας της
Σενεγάλης, του Βελγίου, των Φιλιππίνων, του Ηνωµένου Βασίλειου. Η αντιπροσωπία
άσκησε πίεση στις κυβερνήσεις της Λ.∆. του Κονγκό, της Ρουάντα και της Ουγκάντα να
σταµατήσουν κάθε µορφής υποστήριξη στις ένοπλες δυνάµεις στο ανατολικό Κονγκό, να
σταµατήσουν την εγγραφή και χρησιµοποίηση παιδιών στρατιωτών και να διασφαλίσουν
ότι όσοι διαπράττουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων θα οδηγηθούν σε απολογία.
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Υπόδειγµα Επιστολής προς τον
Υπουργό Παιδείας της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κονγκό
Ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel
Ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel (MEPSP)
Secrétariat Général,
Avenue Virunga,
BP 32 Kinshasa-Gombe,
République Démocratique du Congo
Αξιότιµε κ. Υπουργέ,
Σας απευθύνω αυτή την έκκληση αφ’ ενός για να χαιρετήσω ευχάριστα τις κυβερνητικές
προσπάθειες που έχουν καταβληθεί σχετικά µε την απελευθέρωση των 30,000 (όπως
εκτιµάται) παιδιών από τις ένοπλες δυνάµεις, αφ’ ετέρου για να εκφράσω την ανησυχία
µου σχετικά µε το γεγονός ότι χιλιάδες είναι ακόµα τα παιδιά που βρίσκονται εκτός του
προγράµµατος Αφοπλισµού, Αποστράτευσης και Επανένταξης.
Σας
ζητώ λοιπόν να προχωρήσετε µε το εθνικό πρόγραµµα
Αφοπλισµού,
Αποστράτευσης και Επανένταξης µέχρις ότου όλα τα στρατολογηµένα παιδιά αφεθούν
ελεύθερα από τις ένοπλες δυνάµεις.
Επιπλέον ζητώ να µου διασφαλίσετε ότι τα χιλιάδες κορίτσια που αγνοούνται θα
εντοπιστούν και θα ενσωµατωθούν στο πρόγραµµα, όπως κι ότι θα απαλειφθούν οι
ανισότητες βάσει φύλου στο παραπάνω πρόγραµµα.
Τέλος ζητώ να παράσχετε σε όλα τα αποστρατευµένα παιδιά τις ουσιώδεις εκπαιδευτικές
κι επαγγελµατικές ευκαιρίες όπως και να υιοθετήσετε ένα λεπτοµερές πλάνο για την
εισαγωγή δωρεάν στοιχειώδους εκπαίδευσης που θα ολοκληρωθεί σ’ ένα εύλογο χρονικό
διάστηµα.
Με εκτίµηση,
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Φύλλο Ενδεικτικών Αιτηµάτων
Να σταµατήσει άµεσα η εγγραφή, η επανένταξη και η χρήση παιδιών στις ένοπλες οµάδας
και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.
Να σταµατήσει η χρησιµοποίηση των παιδιών από τις ένοπλες οµάδες.
Να διασφαλιστεί ότι όλες οι ένοπλες οµάδες θα υπακούσουν στην εντολή να
αποστρατεύσουν τα παιδιά.
Να δοθούν οδηγίες σε όλες τις αρχές να µην παρενοχλούν πρώην παιδιά στρατιώτες.
Να διασφαλισθεί ότι η αποστράτευση των παιδιών και η επιστροφή τους στα σπίτια τους
θα είναι ασφαλής και µε τη θέληση των ίδιων των παιδιών.
Να διασφαλισθεί ότι δεν θα αφεθούν να επιστρέψουν τα παιδιά σε περιοχές όπου
κινδυνεύουν να στρατολογηθούν ξανά.
Να τιµωρείται η στράτευση παιδιών µε νόµους.
Να διασφαλισθεί η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και να αναπτυχθεί ένα δίκαιο και
αµερόληπτο σύστηµα δικαιοσύνης.
Να ληφθούν µέτρα ώστε να εξασφαλιστεί για όλα τα παιδιά η ελεύθερη και υποχρεωτική
εκπαίδευση τουλάχιστο µέχρι την ηλικία εργασίας.
Ειδικότερα, να ληφθούν µέτρα για τα δίδακτρα και άλλες οικονοµικές επιβαρύνσεις που
λειτουργούν απαγορευτικά για την εκπαίδευση των παιδιών και για την οικονοµική
βελτίωση της εκπαίδευσης, συµπεριλαµβανοµένου του εκπαιδευτικού υλικού και των
µισθών των εκπαιδευτικών.
Να αναπτυχθούν προγράµµατα κοινωνικής και επαγγελµατικής ένταξης των παιδιών
πρώην στρατιωτών, σε συνεργασία µε τις µη κυβερνητικές οργανώσεις. Να επισπευσθεί η
εφαρµογή των προγραµµάτων κοινωνικής και επαγγελµατικής επανένταξης των παιδιών
πρώην στρατιωτών.
Να εξασφαλιστεί ότι τα παιδιά πρώην στρατιώτες θα εγγραφούν σε αυτά τα προγράµµατα.
Να εντοπιστούν άµεσα και να προστατευτούν τα κορίτσια που στην πλειοψηφία τους
παραµένουν εγκλωβισµένα στις ένοπλες οµάδες.
Να διασφαλισθεί ότι θα ληφθούν όλα τα µέτρα για να αποκατασταθούν τα κορίτσια πρώην
στρατιώτες.
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Πρώτη Μαρτυρία : Φλόριµπερτ
Ο Φλόριµπερτ είναι 17 χρονών από την Ουβίρα και έµεινε για τρία χρόνια µε την RCD-Goma.
Στα τέλη του 2004 δεν άντεξε άλλο και απέδρασε. Σήµερα ζει µε το θείο του «µη κάνοντας
τίποτα» όπως λέει ο ίδιος, επιβιώνοντας µε µικροδουλειές που βρίσκει στους δρόµους της
γειτονιάς του.

«Όταν έφυγα από το στρατό ο πατέρας µου µε θεώρησε αλήτη και µε έδιωξε από το
σπίτι. Φοβόταν την αντίδραση των µάγι-µάγι1 επειδή είχα καταταχθεί στην RCD και
µετά από απειλές που δέχθηκε έφυγε για την Τανζανία. Όλα είναι πιο ήρεµα τώρα,
αλλά ο θείος µου δεν είναι ικανοποιηµένος µε την κατάσταση γιατί δεν έχει αρκετά
χρήµατα να µε υποστηρίξει. Υπάρχουν µέρες που δεν τρωω. Πριν ένα χρόνο περίπου,
µία διεθνής Μη Κυβερνητική Οργάνωση µε έγραψε σε ένα πρόγραµµα για µηχανικούς.
Η διάρκεια της εκπαίδευσης ήταν για έξι µήνες, µια µέρα όµως πήγα εκεί και οι πόρτες
ήταν κλειστές για µένα και για άλλους δώδεκα στην ίδια κατάσταση µε εµένα. Ο
υπεύθυνος µας είπε ότι τελείωσε το πρόγραµµα γιατί δεν είχε αρκετά λεφτά…Καµία
φορά βλέπω στο δρόµο τους στρατιώτες που υπηρετήσαµε µαζί και µε ρωτάνε γιατί
δεν επιστρέφω στο στρατό. Η αλήθεια είναι ότι και έξω δε νοιώθω ελεύθερος. Μια µέρα
ίσως χρειαστεί να επιστρέψω, µα θα ήθελα να τελειώσω την εκπαίδευσή µου και να
ξεκινήσω µια δική µου δουλειά.»

1

Ο όρος Μάγι-µάγι χαρακτηρίζει διάφορες ένοπλες τοπικές οµάδες που συµµάχησαν µε την κυβέρνηση της
∆ηµοκρατίας του Κονγκό για να αντισταθούν στις επιθέσεις των στρατιωτικών οµάδων από τη Ρουάντα και
την Ουγκάντα, όπως η RCD-Goma.
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∆εύτερη µαρτυρία: Ζαχαρίας
Ο Ζαχαρίας, ετών 15, ήταν µόλις 12 όταν στρατιώτες περικύκλωσαν το σχολείο του και τον
απήγαγαν µαζί µε άλλα παιδιά και τα πήγαν στο δάσος. Εκεί τον περίµεναν τρία χρόνια δυστυχίας,
επικίνδυνων µαχών, ξυλοδαρµών, κακής διατροφής και πολλές αρρώστιες πριν απελευθερωθεί.
Τα περισσότερα παιδιά από το σχολείο του έχουν πεθάνει. Το Νοέµβριο του 2005, µετά την
αποστράτευση, επέστρεψε στο χωριό του και την οικογένεια του τους οποίους είχε να δει τρία
χρόνια. Έξι εβδοµάδες µετά όµως, οι πιστοί πολεµιστές του Laurent Nkunda2 τον ψάχνουν.

«Απαίτησαν να δουν το απολυτήριο του στρατού µου και όταν τους το έδειξα εκείνοι το
έσκισαν και µε χτύπησαν. Κατηγόρησαν τον πατέρα µου για φυγάδευση λιποτάκτη και τον
χτύπησαν και αυτόν. Μετά λεηλάτησαν το σπίτι, µε έδεσαν και µε πήραν µαζί τους. Όταν
φτάσαµε στο στρατόπεδό τους ήµουν τόσο τροµοκρατηµένος ότι θα µε χτυπούσαν κι άλλο
που δέχτηκα να παραµείνω µαζί τους.»

2

Αρχηγός ένοπλης στρατιωτικής οµάδας που δεν έχει υπακούσει στην απόφαση για αποστράτευση των
παιδιών
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Τρίτη µαρτυρία: Λίζα- Άννα
Η Λίζα-Άννα υπήρξε παιδί-στρατιώτης, είναι 16 χρονών και έχει µία κόρη ενός έτους που τη
γέννησε όταν ήταν στο στρατό.

«Όταν ήµουν 14 οι µάγι-µάγι3 από τη Μανγκουριχίπα µε πήραν δια της βίας από το
σπίτι µου. Απείλησαν τη µητέρα µου και απήγαγαν εµένα και άλλα 20 κορίτσια από το
χωριό µας. Στους µάγι-µάγι κυρίως καθάριζα αλλά πολεµούσα και στην πρώτη γραµµή
µε ένα machete4. Είχα ένα «σύζυγο» ο οποίος µε έδερνε όλη την ώρα. Μία µέρα κάτι
κορίτσια µου είπαν ότι µία Μη Κυβερνητική Οργάνωση προσέφερε βοήθεια σε παιδιά
που είναι µε τους µάγι-µάγι. Πήρα την κόρη µου και όσο κουράγιο µου είχε αποµείνει
και έτρεξα στη Μη Κυβερνητική Οργάνωση που µου είπαν τα κορίτσια. Τώρα είµαι στο
Κέντρο Φιλοξενίας και θα ήθελα να µάθω να γράφω και να διαβάζω για να µπορώ να
δουλέψω και να συντηρήσω το µωρό µου.»

3

Ο όρος Μάγι-µάγι χαρακτηρίζει διάφορες ένοπλες τοπικές οµάδες που συµµάχησαν µε την κυβέρνηση της
∆ηµοκρατίας του Κονγκό για να αντισταθούν στις επιθέσεις των στρατιωτικών οµάδων από τη Ρουάντα και
την Ουγκάντα, όπως η RCD-Goma.
4

Μικρό όπλο
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Τέταρτη µαρτυρία: ΄Αλεξ
Ο Άλεξ είναι 17 χρονών. Πήρε πιστοποιητικό αποστράτευσης και γύρισε στην οικογένειά του.
Οι παρενοχλήσεις των αστυνοµικών καθώς και η εξαθλιωµένη οικονοµική του κατάσταση τον
ανάγκασαν να επιστρέψει στις ένοπλες οµάδες.

«Έχω πολεµήσει µε τους µάγι-µάγι5 για µερικά χρόνια. Με τιµωρούσαν συχνά και µια µέρα
µε πυροβόλησαν στο µπράτσο. Τότε έτρεξα πίσω στο σπίτι. Μα και όταν ήµουν στην
κοινότητά µου η αστυνοµία µε προσέβαλε και απειλούσε ότι θα µε χτυπήσει. Ούτε εγώ
ούτε η οικογένεια µου είχαµε λεφτά6 και η αστυνοµία διαρκώς µε παρενοχλούσε, έτσι
αποφάσισα να επιστρέψω στους µάγι-µάγι. Μα όταν έφτασα εκεί µε τιµώρησαν τόσο άγρια
που ξαναέφυγα αµέσως. Τώρα είµαι ξανά στο σπίτι αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Θα ήθελα
να µείνω εδώ, αλλά η οικογένεια µου χρειάζεται υποστήριξη για να µπορούν τα αδέρφια
µου και εγώ να νοιώσουµε ότι έχουµε κάποιο µέλλον µπροστά µας, ότι µπορούµε να πάµε
σχολείο και να έχουµε αρκετό φαγητό. Μερικές φορές όµως νοιώθω ότι έχουν δίκιο οι
αστυνοµικοί, δεν αξίζουµε τίποτα…»

5

Ο όρος Μάγι-µάγι χαρακτηρίζει διάφορες ένοπλες τοπικές οµάδες που συµµάχησαν µε την κυβέρνηση της
∆ηµοκρατίας του Κονγκό για να αντισταθούν στις επιθέσεις των στρατιωτικών οµάδων από τη Ρουάντα και
την Ουγκάντα, όπως η RCD-Goma.
6 Ίσως για να πάει στο σχολείο και να µην γυρνά άσκοπα.
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Πέµπτη µαρτυρία: Γιάννης
Ο Γιάννης είναι 15 χρονών. Αποστρατεύθηκε το Μάιο του 2006 αφού έµεινε πέντε χρόνια µε τους
µάγι-µάγι7.

«Μια µέρα όταν ήµουν 10 χρονών ήρθαν πολεµιστές στο σχολείο µου, έκλεψαν ό,τι
ήθελαν και µας διέταξαν να τους ακολουθήσουµε λέγοντας ότι τελείωσε η µάθηση για
εµάς. Τώρα έχω φύγει από το στρατό και χαίροµαι που είµαι µε την οικογένειά µου, αλλά
δεν υπάρχει τίποτα να κάνω. Θα ήθελα να σπουδάσω ή να δουλέψω αλλά ούτε λεφτά
έχω, ούτε εκπαίδευση υπάρχει, ούτε και δουλειά. Είµαι πολύ στενοχωρηµένος γιατί
νοιώθω ότι δεν µπορώ να προσφέρω τίποτα στην οικογένειά µου. Είµαι στο σπίτι αλλά
είµαι άχρηστος. Προσπαθώ να µη σκέφτοµαι τη ζωή µου όταν ήµουν πολεµιστής γιατί µε
κάνει να κλαιω, µα καµιά φορά σκέφτοµαι ότι ίσως θα έπρεπε να πάω ξανά στις ένοπλες
οµάδες…»

7

Ο όρος Μάγι-µάγι χαρακτηρίζει διάφορες ένοπλες τοπικές οµάδες που συµµάχησαν µε την κυβέρνηση της
∆ηµοκρατίας του Κονγκό για να αντισταθούν στις επιθέσεις των στρατιωτικών οµάδων από τη Ρουάντα και
την Ουγκάντα, όπως η RCD-Goma.
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Έκτη µαρτυρία: Τζασµίν
Η Τζασµίν είναι 16 χρονών. Την κατέταξαν σε µια οµάδα µάγι-µάγι8 στο Νότιο Κιβού, όταν ήταν 12
χρονών. Έχει ένα µωρό τεσσάρων µηνών που το γέννησε όταν ήταν στη στρατιωτική οµάδα.
.
«Όταν οι µάγι-µάγι χτύπησαν το χωριό µου, όλοι τρέξαµε να γλιτώσουµε, αλλά οι

στρατιώτες έπιασαν όλα τα κορίτσια, ακόµη και τα πιο µικρά. Μας υποχρέωσαν να
«παντρευτούµε» έναν από τους στρατιώτες. Ό, τι και να ήταν, µεγάλος σαν τον πατέρα
σου ή µικρός, άσχηµος ή ωραίος έπρεπε να δεχτείς. Αν δεν δεχόσουν µπορεί να σε
σκότωναν. Έτσι έκαναν στη µια φίλη µου. ... Ο «άντρας» µου δεν µε χτυπούσε συχνά.
Μπορεί µερικές φορές να έφερνε άλλα κορίτσια στο σπίτι, αλλά τουλάχιστον δεν επέτρεπε
να µε πάρουν άλλοι στρατιώτες. Μια µέρα όµως σκοτώθηκε. Φοβήθηκα ότι βρισκόµουν σε
κίνδυνο και το έσκασα. Στο δρόµο, καθώς ήµουν έγκυος, γέννησα το µωρό µου. Ήµουν
µόνη στους θάµνους, χωρίς φάρµακα. Ακόµη πονάω. Μετά πήγα στο χωριό του «άντρα»
µου, αλλά οι γονείς του, αφού µου πήραν όλα µου τα υπάρχοντα, µε έδιωξαν. Ήθελα να
πάω σπίτι µου αλλά ήταν πολύ µακριά και φοβόµουν µη µε συλλάβουν στο δρόµο οι µάγιµάγι πάλι. Μόλις άκουσα για τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση, ήρθα εδώ. Τώρα το µόνο που
θέλω είναι ένα κοµµάτι ύφασµα να κουβαλάω το µωρό µου όπως όλες οι γυναίκες.»

8

Ο όρος Μάγι-µάγι χαρακτηρίζει διάφορες ένοπλες τοπικές οµάδες που συµµάχησαν µε την κυβέρνηση της
∆ηµοκρατίας του Κονγκό για να αντισταθούν στις επιθέσεις των στρατιωτικών οµάδων από τη Ρουάντα και
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