dndaner i sjuirsildern. De flestadr pojkal,men flicksoldaterforekommeqframfor allt bland de "tamilskatigrarna".
Barnsoldateranvdndstill olika uppgifter; dels sdtts de p6 dodliga uppdragsom minrojning med fotterna, sjdlvmordsbombande
eller hopplosa frontalattacker, dels anv6nds de som sabotorel,
vaktposter,spione4budbirare och betjdnter.
En forutsdttning for bamsolddternaar de latta och effektiva
automatkarbinersom kom i bruk efter andra vdrldskriget. 550
miljoner skjutvapenflyter omkring i vdrlden.De vanligastedrAK
47:or (Lutomat KalashnikovJ,robustamen ldtta vapen,som en
tio6ring kan hantera.I Afrika betingar en kalashnikovbara nigra
dollar och ett gdng haschbeiusade
ungdomarmed AK 47:or i
hdndernahar sammaeldkraftsom ett av Napoleonsregementen.
Barnsoldaterstdller soldater frin andra kulturer infor moraliska
problem.Det blir svirt for en svenskFN-soldatatt skiutaner en
tolvirig flicka,dvenom hon dr bevipnad.De vapensom stir fbr
dodandet i tredje vdrlden dr inte moderna, sofistikeradevapensystemutan konventionellasklutvapen,granateroch minor.
Minga barn tvingasbli soldatet men fler anmdler slg frivilligt.
Barnenstillvaro dr miserabeli m6ngafattiga lender.I Afrika har
AIDS, inbordeskrigoch folkmord gjort hundratusentalsbarn fordldralosa,ofta utan nigon som helst hialp frnn korrupta, ineffektiva och likgiltiga statsledningar.Chansernatill overlevnadokar
i ett bevdpnatband och gruppen ersdtterfamiljen. Ungdomarna
vinner respektoch makg nigot de dittills inte haft.
I exemplet Liberia som antagligendr relevantfor storadelar av
Afrika har krigets kaos oppnat karridrmojligheter for unga mdn
som under fredliga forhillanden skulle befinna sig i samhdllets
botten. Under normala forhillanden tvingas barn arbeta tidigt
och hirt, aga utdelas flitigt. Samhdllet 6r gerontokratiskt d v s
gubbstyrt. Kriget vdnder upp och ned pi denna ordning och en
tidigare maktlos toniring kan bevdpnadmed en AK 47 goraen
socialkometkarriSr.Vapnet fungerarsom kreditkort s6 ldnge det
finns nigot att rova. Den nyvunna rikedomen demonstrerasgenom ostentativagestersom att tvdtta de nystulnabilarna i ol i ett
land ddr flertalet inte har rid att kopa en flaskao1.Soldatstatus
innebdr ocksi tillging till flickor och "respekt".Veld dr helt en-

kelt en teknik for att skaffasig makt. For att beh511a
sin prekdra
position miste man varaberedd att utova mera v61d.Hogst status
har de som har gtt rykte fbr extrem grymhet gdrnai kombination
med magiskakrafter.
Barn och ungdomar 5r billiga i drift, lettpiverkade och mer
riskbendgnain vuxna. Dessaegenskapergor dem attraktiva for
krigsherrarna.Barnen dresserastill soldater med massiv propagandai kombination med godtyckligt v51d.Kidnappadebarn kan
tvingas tortera eller morda ndrstiendg t.o.m. sina egna foraldrar. Syftet at att bryta ned barnen till ledarnasviljelosa redskap.
Ldttrorliga grupper p6,30-40barnsoldatel,ledda av nigra vuxna,
anvdndsfor attacker pi civila eller smi fientliga grupper.fu de
civila obevdpnadekan det urarta till massakrer.
Barnsoldatfenomenetdr alltsi nigot nytt under solen.Det strider mot de spelreglersom mer el1ermindre explicit pr:dglatdesenaste4 000 irens krigforlng. Dessutom dr det i flagrantmotsdttning till ett antal internationella och nationella fordrag och lagar.
Orsakernatill den olustiga foreteelsendr bl a social upplosning
p g a krig & inbordesftrig,svdlt, extrem fattigdom och epidemier
somAIDS, vapenutvecklingsom gor barn funktionella i krig samt
den okade forekomsten av statskollaps- i stora delar av vdrlden
existerarstaterbara som en kartografiskfiktion. Clausewitzvdrld
ddr preussiskt velorganiseradestater forsoker forinta varandras
krigsmaskiner fpolitikens forldngda armJ for att uppni vrildefinierade geopolitiskam61 dr en alltmer ovanlig foreteelse.Den
iterst8ende stormakten USA inriktar sig pi superteknologiska
informationskrig och kirurgisk vildsprecision medan de verkliga
krigen antar en ailt mer medeltida karaktdr.
Krig mellan statef dr sdllsyntamen for inbordeskrigrider hogkonjunktur. Den tidigmoderna vildsprocesssom skapadedagens
europeiska statssysteminnebar att den centralistiskastatsledningen slog ned allt internt motstind och skaffadesig v6ldsmonopol. Konsekvensen
blev relativ frid inom nationensgrdnseroch
mot angrdnsade
okad och okad tendenstil1 aggression
stater.I dag
5r tendensenden motsatta. Minga postkolonialastatsbildningar
tenderaratt upplosasi sina etniska,religiosaetc. bestindsdelar.

