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Fa poc més d’una setmana, un informe de les 

Nacions Unides va verificar les agressions a nens 

en zones de conflicte que hi va haver l’any 2021, 

a partir de la monitorització de la situació regional 

i nacional de 21 països. Així fou com es va saber 

que, de les 23,982 verificades, al voltant de 

19,000 varen ser greus i en diverses d’aquestes 

s’ocasionaren de forma repetida. La mitjana 

indica que s’estimen unes 65 violacions greus a 

infants al dia. 

Així doncs, malgrat que més de 12,000 infants 

van ser alliberats de grups armats l’any passat a 

Colòmbia, la República Democràtica del Congo, 

Síria i Myanmar, la infantesa de molts nens arreu 

del món segueix en greu perill i sota l’atac i 

amenaça d’aquestes conseqüències de les guerres. 

Sembla ser que uns 8,000 nens i nenes foren 

víctimes mortals de restes d’explosius i mines de 

les guerres i al voltant de 6,000 varen ser reclutats 

per a formar part de la lluita en els conflictes 

armats. I no només això, sinó que la violència en  

 

 

 

 

 

 

 

contra de les nenes concretament va augmentar 

molt, anant de la mà amb l’augment dels abusos 

sexuals, les mutilacions i els assassinats, que es 

van incrementar en un 20% respecte l’any 

anterior. No obstant això, del total dels afectats 

per violència contra l’infant l’any passat, 13,633 

foren nois, 5,242 foren nenes i 290 de sexe 

desconegut. 

En aquest sentit, val molt la pena fixar-se en quins 

són els llocs on els infants corren més perill i que, 

segons els informes, són Afganistan, la República 

Democràtica del Congo, Israel i els territoris 

Palestins ocupats, Somàlia i el Iemen. A més, 

també és rellevant considerar el Camerun, la 

República Central Africana, el Txad, Líbia, Níger 

i Nigèria, ja que són llocs on els més petits 

pateixen un tipus de violència més concret, 

relacionat directament amb el terrorisme i la 

violència intercomunitària. També caldrà tenir en 

compte que ara també els nens i nenes dels nous 

territoris implicats en conflictes armats estaran en 

perill, tal com són Ucraïna, Etiòpia, Moçambic i 

el Sahel Central. En el cas d’Ucraïna, la 

preocupació es centra en els atacs a les escoles i 
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als hospitals, que ja estan provocant moltes morts 

i mutilacions. 

Per altra banda, també alguns governs carreguen 

la culpa del maltractament dels infants a les seves 

esquenes, ja que molts actors relacionats amb les 

administracions o aquestes mateixes poden 

considerar-se responsables per aquestes formes 

de tracte. Per exemple, el govern militar de 

Myanmar, Tatmadaw, és responsable de moltes 

violacions, mutilacions i assassinats de nenes i 

nens. També el FARDC, l’exèrcit del Congo, o 

les forces del govern de Síria en són exemples, 

afegint els atacs a les escoles i hospitals a la llista 

d’agressions als infants. Els Talibans carreguen 

també la responsabilitat de reclutar, segrestar i 

matar canalla, també moltes vegades a través 

d’atacs a centres mèdics i d’ensenyament. 

No obstant això, grups terroristes i altres actors no 

estatals com ara Estat Islàmic, Boko Haram o al-

Shabab, segueixen cometent aquest tipus de 

violència, especialment cap a les nenes. Moltes 

d’elles són segrestades i després víctimes de 

tràfic, amb conseqüències devastadores en termes 

de violència sexual. 

A tot això, la Representant Especial sobre els 

Nens i els Conflictes Armats, Virginia Gamba, va 

declarar davant del Consell de Seguretat que la 

millor forma de protegir els nens davant de 

violacions durant els conflictes armats és a través 

de la promoció i defensa de la pau. Així és com 

declarava que “Quan es perd la pau, els infants 

són els primers de pagar el preu d’aquesta 

pèrdua”. També va destacar algunes de les 

tendències actuals i patrons de seguiment de les 
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violacions i va fer palesos tots els reptes 

emergents i existents als quals els nens que viuen 

en aquests contextos s’enfronten a dia d’avui. 

Entre aquests, s’hi troba clarament l’escalada de 

conflictes. 

Amb l’augment de guerres en i entre els territoris, 

es multipliquen els actors armats i l’ús de mines i 

dispositius explosius improvisats, alhora que les 

restes d’explosius i armes explosives en zones 

habitades. A més, les crisis humanitàries també 

augmenten en aquestes situacions, la qual cosa 

afavoreix un impacte molt més sever en la 

infantesa ja que faciliten les violacions de drets 

humanitaris internacionals i de drets humans, 

afectant així alhora a la protecció dels més petits. 

Cal afegir, a més, que no només hi ha un atac a la 

integritat física dels més petits quan són víctimes 

d’una situació de conflicte territorial, sinó que 

també hi ha un aspecte que és difícil de 

comptabilitzar, la qual cosa potser ho converteix 

en quelcom que es considera en menor mesura; 

l’impacte en la salut mental de l’infant. 

Quan parlem de violència en zones de conflicte, 

parlem de territoris en els quals la inestabilitat 

política afecta en cadascun dels aspectes del dia a 

dia, com ho són serveis essencials com 

l’habitatge, el transport, la comunicació, la sanitat 

o l’aigua. Així doncs, l’afectació a qualsevol 

d’aquest assumptes de forma continuada i amb 

durada indeterminada, ja pot suposar un fort 

impacte en la rutina quotidiana i la percepció dels 

més joves, que estan començant a crear el seu 

caràcter i la seva forma d’entendre la vida. 

Després d’un desastre com és una guerra, els nens 

tenen moltes i molt diverses reaccions emocionals 

i psicològiques derivades d’un trauma sever creat 

per aquesta situació i que, a més, poden tenir un 

efecte devastador en el desenvolupament del 

cervell i totes les seves funcions. La resposta d’un 

nen petit a la pèrdua d’un pare o d’una mare, o bé 

d’un germà, per exemple, poden ser fàcilment 

d’estrès post-traumàtic. I no cal arribar a això, ja 

que l’estrès post-traumàtic pot simplement ser 

conseqüència d’un alt grau d’exposició a 

l’amenaça de vida, a una lesió física directa o al 

fet de ser testimoni d’una mort o una forta lesió. 

Altres conseqüències poden ser també desordres 

dissociatius, ansietat o abús de substàncies. 

També els nens vivint en camps de refugiats solen 

mostrar més problemes psicològics que els que no 

hi viuen, igual que passa amb els que naixen 

durant una guerra. En el segon cas, a més, poden 

enfrontar-se amb greus problemes com la 

discriminació, l’abandonament i l’infanticidi. 

Això els fa alhora vulnerables a ser traficats o a 

viure als carrers. També com a conseqüència de 

la manca de funcionament de les escoles durant 

un escenari de guerra, els nens no reben cap tipus 

d’ensenyament ni educació i, per tant, seran molt 

més fàcilment apartats de la societat. I el mateix 

passa amb la falta d’accés a qualsevol altre recurs, 

com ara el sanitari. 
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En definitiva, l’impacte de les guerres i conflictes 

és molt ampli, molt sever i molt greu arreu del 

món. Així doncs, a pesar que la solució és molt 

lluny de ser simple, sí que caldrà seguir treballant 

en diverses direccions. Per exemple, és de cabdal 

importància seguir incorporant els assumptes que 

afecten als infants en totes les negociacions i 

acords de pau, a més d’incloure un sistema de 

protecció per a l’infant en qualsevol operació de 

pau. A més, cal continuar desenvolupant un 

mecanisme de monitorització i recollida de dades 

quant als abusos dels més petits, i també ens hem 

d’assegurar de dur a judici i fer responsables als 

que ho són dels crims en contra dels infants. Els 

esforços en aquesta direcció no poden aturar-se i, 

de fet, s’hauran d’intensificar.  

 

 

Sira Cusiné González 

 

Graduada en Dret i Global 
Governance i estudiant de Relacions 
Internacionals



JULIOL 2022 
 

 

Publicat per Amb el suport de 
 

 
ANUE no es fa responsable de les opinions expressades pels  seus col·laboradors 


