
tionen och fir en vdlkommen, ofta nodvdndig, forstdrkning av
sina.forrid. Det dr miljon for de nya krigen.,Krigutan t<lara rnotiv,
krig som berikar nigra fi pi flertalets bekostnad

De nya krigen kan ha formella orsaker: religiosa, etniska eller
politiska, men ju ldngre de varar, desto mer sjdlvgiende bhr de.
Krigsherrarnas rovarband fylls pi med marginaliserade ungdomar
som indoktrinerag brutaliseras och fir.en summarisk soldatut-
bildning. Kriget foder - som man sade pi 30-5riga krigets tid - sig
sj61vt. Vilket i klartexJ betyder att civilbefolkningen utplundras.
Finns det bara nigot att sliss om, som diamante4 olja eller andra
naturrikedoma4 di kan krigsoperationerna bli mycket lukrativa
for ledarna. I fattiga omridbn fir man lita tlll narkotikaproduk-
tion och mdnniskohandel.

Rekryte ring au b arns oldater
Barnsoldater finns i bide reguljdra och irreguljdra forband. Minga
landeq, t.ex. England och USA, tar emot rekryter under 18 5r.
Barnsoldater forekommer eller har forekommit i Guatemala,
Mexiko, Nicaragua, Paraguay, Peru, Columbia, Libanon, Pales-
tina, Tjetjenien, Dagestan, Kosovo, Kurdistan IPKKJ, Pakistan,
Sri Lanka (TamilskaTigrar), Laos, Kambodja, Myanmar [Burma),
Thailand, Angola, Mogambique, Liberia, Sierra Leong Elfen-
benskusten, Kong\ Uganda, Sudan, Etiopien, Eritrea m fl. Under
Iran-Iraklriget het$ades tiotusentals fanatiska iranska barn och
toniringar fram i attacker och mejades ned som omogen sid av
irakiska kulsprutor och attackhelikoptrar. Vid ett enda tillfdlle
rdknade irakierna mer 6n 20 000 strrpade * minga i tolvirsildern.
"Sj dlvmordsbatalj onerna" var Khomeini-diktaturens effektivaste
vapen och saknar historiska paralleller. Mortaliteten var 90 0/o och
fi overlevde sin forsta dag i strid.

Barnsoldaterna kom mest fr5n fattiga byar och slumfamiljer.
Prdsterna garanterade att doden pi slagfziltet innebar direkttran-
sport till paradisets froider. Som tecken pi utvaldhet bar de en
plastnyckel till himmelrikets port runt halsen. De dodade bar-
nens farniljer fick ett martyrcertifikat som gav social prestige och
ekonomiska forminer. Khomeinis makabra barnbataljoner inled-
de epidemin av sj dlvmordsterrorism.

Myanmar [Bqrma) anses ha vdrldsrekord i antal barnsolda-
ter. Sammanlagt 50 000 tjdnstgor i regeringsstyrkorna och i ett
30-tal oppositionsgr'upper. En del anmdler sig frivilligt, andra
tvingsrekrlteras. Varje by eller distrikt miste leverera soldater till
krigsmakten. Makthavarna tar helst ut fattiga, fordldralosa och
gatubarn. Bristfdllig Sldersregistrering gor det enklare att skicka
mindeririga i ftilt. Barnen behandlas ofta brutalt; de anvdnds som
mdnskliga skoldar och tvingas minroja genom att sopa vdgar med
grenar. Flickor exploateras sexuellt. En bisarr grupp pi rebellsi-
dan var "God's Army"- mestadels barn - ledd av tvi karismatiska
tolviringar, tvillingarna Johnny och Luther Htoos. Guds.arme in-
tog bl.a. ett sjukhus iThailand och holl 700 personer som gisslan.
Sdkerhetsstyrkor befriade sjukhuset, tillfingatog de livsfarliga
broderna och Sterbordade dem till skolbdnken och fordldrarna.

I norra Uganda hdrskar "the Lord's ResistanceArmy" (LRA) se-
dan ndra 20 5r. LRA har fyllt leden med tiotusentals kidnappade
mindeririga. Dessa blir rebellernas trdlar och flickorna blir sexsla-
var. Rekryter initieras genom att under dodshot delta i stympande
och dodande av anhoriga eller barnsoldater som forsokt rymma.
LRA ir beryktat for ohygghga lemlastningar och ritualmord. I
strid piskas nyborjarna fram i forsta ledet mot fiendens eld. En
miljon ugandier iir pi flyk undan Herrens Motstindsarme. Att
de korrumperade och ineffektiva regeringsstyrkorna dnnu inte
lyckats besegra denna barnarm6 sdger nigot om tillstindet i stora
delar av Afrika. LRA dr en religiost inspirerad sekt iedd av Joseph
Kony, som i sin tur lyder Den Helige Ande. Grundid6n ar att
Uganda skall styras- som en Gudsstat enligt de tio budorden. Cyk-
lar ses exempelvis som dlavulens pifund och den som ertappas
cyklande fir fotterna avhuggna.

Barnsoldatsfenommet

Barn 6r - enligt FN - personer under 18 5r. Frin och med andra
vdrldskriget har civilbefolkningen, sivdl vuxna som barn, i allt
storre utstrickning blivit krigens passiva offer. Att barn aktivt del-
tar i krig dr dock relatil.t nytt. En1i5 FN:s bedomning finns det
ca. 300 000 barnsoldater. De deltar i 75o/o av vdrldens v6pnade
konflikter. Oftast ir de toniringar, men man kan pitriffa rekryter


