tionen och fir en vdlkommen, ofta nodvdndig, forstdrkning av
sina.forrid. Det dr miljon for de nya krigen.,Krigutan t<lararnotiv,
krig som berikar nigra fi pi flertaletsbekostnad
De nya krigen kan ha formella orsaker:religiosa,etniska eller
politiska, men ju ldngre de varar,desto mer sjdlvgiende bhr de.
Krigsherrarnasrovarbandfylls pi med marginaliseradeungdomar
som indoktrinerag brutaliserasoch fir.en summarisk soldatutbildning. Kriget foder - som man sadepi 30-5rigakrigetstid - sig
sj61vt.Vilket i klartexJ betyder att civilbefolkningen utplundras.
Finns det bara nigot att sliss om, som diamante4olja eller andra
naturrikedoma4 di kan krigsoperationernabli mycket lukrativa
for ledarna.I fattiga omridbn fir man lita tlll narkotikaproduktion och mdnniskohandel.
Rekrytering au barnsoldater
Barnsoldaterfinns i bide reguljdraoch irreguljdraforband.Minga
landeq,t.ex. England och USA, tar emot rekryter under 18 5r.
Barnsoldaterforekommer eller har forekommit i Guatemala,
Mexiko, Nicaragua,Paraguay,Peru, Columbia, Libanon, Palestina, Tjetjenien, Dagestan,Kosovo,Kurdistan IPKKJ, Pakistan,
Sri Lanka (TamilskaTigrar),Laos,Kambodja,Myanmar [Burma),
Thailand, Angola, Mogambique, Liberia, Sierra Leong Elfenbenskusten,Kong\ Uganda,Sudan,Etiopien, Eritrea m fl. Under
Iran-Iraklriget het$adestiotusentals fanatiska iranska barn och
toniringar fram i attacker och mejadesned som omogen sid av
irakiska kulsprutor och attackhelikoptrar.Vid ett enda tillfdlle
rdknadeirakiernamer 6n 20 000 strrpade* minga i tolvirsildern.
"Sjdlvmordsbataljonerna" var Khomeini-diktaturens effektivaste
vapenoch saknarhistoriskaparalleller.Mortaliteten var 90 0/ooch
fi overlevdesin forstadagi strid.
Barnsoldaternakom mest fr5n fattiga byar och slumfamiljer.
Prdsternagaranteradeatt doden pi slagfziltetinnebar direkttransport till paradisetsfroider. Som tecken pi utvaldhet bar de en
plastnyckel till himmelrikets port runt halsen.De dodade barnensfarniljer fick ett martyrcertifikat som gavsocialprestigeoch
ekonomiskaforminer. Khomeinis makabrabarnbataljonerinledde epidemin av sjdlvmordsterrorism.

Myanmar [Bqrma) ansesha vdrldsrekord i antal barnsoldater. Sammanlagt50 000 tjdnstgor i regeringsstyrkornaoch i ett
30-tal oppositionsgr'upper.En del anmdler sig frivilligt, andra
tvingsrekrlteras.Varje by eller distrikt miste levererasoldatertill
krigsmakten.Makthavarna tar helst ut fattiga, fordldralosaoch
gatubarn.Bristfdllig Sldersregistreringgor det enklare att skicka
mindeririga i ftilt. Barnenbehandlasofta brutalt; de anvdndssom
mdnskligaskoldaroch tvingasminroja genom att sopavdgarmed
grenar.Flickor exploaterassexuellt. En bisarr grupp pi rebellsidan var "God's Army"- mestadelsbarn - ledd av tvi karismatiska
tolviringar,tvillingarnaJohnnyoch Luther Htoos.Guds.armeintog bl.a.ett sjukhusiThailand och holl 700 personersom gisslan.
Sdkerhetsstyrkorbefriade sjukhuset, tillfingatog de livsfarliga
broderna och Sterbordadedem till skolbdnkenoch fordldrarna.
I norra Ugandahdrskar"the Lord's ResistanceArmy"(LRA) sedan ndra 20 5r. LRA har fyllt leden med tiotusentalskidnappade
mindeririga. Dessablir rebellernastrdlar och flickornablir sexslavar.Rekryter initierasgenomatt under dodshotdelta i stympande
och dodande av anhorigaeller barnsoldatersom forsokt rymma.
LRA ir beryktat for ohygghgalemlastningar och ritualmord. I
strid piskasnyborjarna fram i forsta ledet mot fiendenseld. En
miljon ugandier iir pi flyk undan Herrens Motstindsarme. Att
de korrumperade och ineffektiva regeringsstyrkornadnnu inte
lyckatsbesegradennabarnarm6sdgernigot om tillstindet i stora
delar avAfrika. LRA dr en religiost inspireradsekt iedd av Joseph
Kony, som i sin tur lyder Den Helige Ande. Grundid6n ar att
Ugandaskall styras-som en Gudsstatenligt de tio budorden. Cyklar sesexempelvissom dlavulenspifund och den som ertappas
cyklandefir fotterna avhuggna.
Barnsoldatsfenommet
Barn 6r - enligt FN - personerunder 18 5r.Frin och med andra
vdrldskriget har civilbefolkningen, sivdl vuxna som barn, i allt
storre utstrickning blivit krigenspassivaoffer.Att barn aktivt deltar i krig dr dock relatil.t nytt. En1i5 FN:s bedomning finns det
ca. 300 000 barnsoldater.De deltar i 75o/oav vdrldensv6pnade
konflikter. Oftast ir de toniringar, men man kan pitriffa rekryter

