Organisationer kräver snabbare rehabilitering för f d barnsoldater

Kathmandu,
Ett
ordentligt
rehabiliteringsprogram
för
tusentals före detta barnsoldater - av vilka många är över 18
nu
det
behövs
i
Nepal,
säger
specialister
och
barnrättsorganisationer. "Om det
är ett
bra
långvarigt
rehabiliteringsprogram, är det mindre risk att de släpps för
tidigt vind för våg och rehabiliteringen bör påbörjas snarast
möjligt" säger Tarak Dhital från barnarbetsorganisationen
CWIN, i Nepal.
Enligt en rapport som släpptes under julimånad av FN missionen
i Nepal, (UNMIN) tjänstgjorde 2 973 minderåriga i före detta
maoistiska armén, även känt som folkets befrielsearmé, PLA. De
minderåriga ungdomarna mellan 16 och 18 år gamla är en del av
de omkring 20 000 tidigare maoistiska soldater stationerade i
sju olika kommuner runt om i landet sedan fredsavtalet
undertecknades i november 2006.
Men än har det inte fått rehabiliterings- och återintegrerings
hjälp de behöver. Maoisterna rekryterade tusentals barn under
sin
tioåriga
kamp
mot
den
nepalesiska
staten,
vilket
resulterade i mer än 14000 dödsfall.
Men snart nu är det tre år sedan freden slöts och många
organisationer fruktar att tiden håller på att rinna ut för
att kunna ger den hjälp ungdomarna har rätt till. Ju längre
tiden går desto svårare blir det att framgångsrikt kunna
återintegrera
ungdomarna
i
samhället.
hasta
iväg
för
ungdomarna än två år sedan nåddes, den svåra situationen för
dessa unga pojkar och flickor är fortfarande olöst, och många
fruktar att tiden för korrekt återintegrering i samhället
håller på att rinna ut.
Stödberättigade
Sedan 2006 har många av dessa barn under 18 år redan
klassificerats som vuxna och organisationerna är oroade över
att nästan inget görs av regeringen än.

Men enligt FN har även de redan vuxna f.d. barnsoldater rätt
till rehabilitering när de släpps. Alla utpekade minderåriga
är berättigade till återintegrering som skall lämnas av
regeringen. Även de som inte längre är minderåriga måste gå
igenom de officiella återanpassningsprogrammen, och har precis
som de andra minderåriga barn rätt till återintegrering efter
eget val” säger Jacques Boyer, biträdande ombud i FN Agency
(Unicef). Unicef, FN:s utvecklingsprogram (UNDP), UNMIN och
FN:s befolkningsfond (UNFPA) ger tekniskt stöd till regeringen
för att underlätta frigivning, rehabilitering, yrkesutbildning
och psykosocial behandling.
Rehabiliteringspaket
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Social workers speak to former child soldiers (file photo)

Experter säger dock att det fortfarande inte finns någon
överenskommelse om vilken typ av rehabiliteringspaket ska
införas eller när. Hittills har det endast uppnåtts samsyn
mellan de maoistiska ledare och regeringen att släppa
barnsoldaterna.
Maoisterna är inte längre representerade i regeringen efter
att deras ledare, före detta premiärministern Puspa Kamal
Dahal lämnade sin post.
Höga tjänstemän från ministeriet för fred och återuppbyggnad
har besökt olika platser där före detta maoistiska soldater
finns stationerade och intervjuat soldaterna om behoven för
deras rehabilitering.
Medan regeringen vill frige alla f.d. barnsoldater inom tre
månader,
säger
såväl
barnrättsaktivister
och
andra
specialister att mer tid kommer att behövas. Dessutom kan det
ta lång tid att nå samförstånd mellan maoisterna och
regeringen om återintegreringen
Unicef säger att det är redo att stödja deras rehabilitering,
och att även utbildning bör stödjas.

Om barn hindras från att fortsätta skolan på grund av att
deras familjer förväntar sig att de ska bidra till familjens
försörjning, bör familjerna få inkomstskapande stöd så att de
minderåriga kan påbörja eller fortsätta sin utbildning.
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