
Libanon dr ett typexempel - i 15 ir [1975-lgg9) slogs alla" mot alla: kristna, drusea palestiniel, sunnimusli*er, rhia-,rili-.,
assister-ade av syrier och israeler. ca150 000 dog och den nu ri-
dande freden bor nog betraktas som en briicklig vapenvila. Ett an-
nat exempel er Myanmar [Burmal der den diktatoriska regimen
i olika omgingar kdmpat mot 30 olika bevdpnade gerillarorelser
som behdrskar olika delar av territoriet.

Den globala tendensen till anarki i tredje vdrlden oppnar nd-
ringsrika nischer for skrupelfria entreprencirer i vildsbianschen
och dermed barnsoldater som till skillnad frin professionella lego-
soldater ar bilhga bide i anskaffning och drift. Denna typ av lJtg
har s611an nigrakJ.ara laigsmil utan blir en fodkrok for allskoni
lost folk_ utan tillging til1 alternativa sysselsdttningar. Krigsher-
rarna och deras underhuggare som kan berika sig p6 diamante4
guld, olja, vapen, droger och mdnniskohandel har inget intresse
av fred, vilket gor att dessa konflikter kan dra ut i irttnden. For
vissa grupper blir k'ig helt enkelt den naturliga och foredragna
livsformen.

Vem rir barnsoldatT
ordet barnsoldat tenderar att ge sentimentala associationer. For
humanitdra organisationer och vdsterldndska medier star ordet
barn for vdrnlosa offer. Fore detta barnsoldater battrar pi in-
trycket genom att - begripligt nog - berdtta hur de tvineats bri
soldater. Dessutom sdljer pressfoton bdttre ju mindre par:veln dr
som kinkar pi "Kalashnikoven". De stridande dr oftasf tonirine-
aq men de anvdnder smibarn som bossbirare i stridsp"trr"rr,", Je
fotograferna kan ta bilder utan stcjrre risker.

ur rrttsteoretisk synpunkt kanske det dr motiverat att klassa
alla under 18 som "barrf' , men det ger en missvisande bild av
mognadsprocessen. En svensk sjuttoniring vill nog inte bli be-
traktad som "barn".

Att barnsoldaterna dr testosteronstinna toniringa4 utan yrkes-
soldatens disciplin har lett ti1l grymheter, utmdrkande for ivig
der barnsoldater deltar. Sexuella overgrepp forekommer forvisso
i krig, men ddr ircegaljara tonirsband heriar dr bestialiteter en
terrorstrategi.

Uniformer'- och det kan vara allt frin rosa badrockar, dusch=
mcisso4 blonda peruker och brudkldnningar till T:shirts och.sol-
glasogon - 6r ingen garunti for korrekt soldatbeteende. AK 47:
an kompletteras med freestyle och mobiltelefon. Soldaternas
"nom de guerre" sdger en del om mentaliteten: Captdin Double
Tioublg Major Rambo, Colonel Hitler och General ButtNaked.
Befordran hdnger inte pi tjdnsteir utan mer pi vighalsighet och
spektakuler grymhet. Man gor sig osirbar med magiska iiter oeh
skyddande amuletter. Illusionen forstdrks med olika droger En
krigskorrespondent beskrev kriget i Liberia som "Ett vansinnigt
patS ddr de unga soldaterna dr hoga pi knark och voodoo,,.

Inbordeskrigen leder till allmdnt kaos i redan forut di'ligt or-
ganiserade stater. Ingen skillnad gors pi militert och civilt. i allas
kamp mot alla har man storre chans att <iverleva i en vlpnad
grupp. Kriget ger ungdomen en chans till revolt mot samhdllets
rangordning. Tonirskillar med kalashnikov dr inte ldngre,parias,
de fhr status och tar vad de vill ha av varor och flickor; V51d ger
makt och flickorna soker skydd hos machosoldater eller i,lrigs-
herrars harem. For den framgingsrike soldaten dr freden en kata-
strof Det dr en skjuts tillbaka till samhdllets botteriskikt, nu rrr-ed
krigets illgdrningar i bagaget.

Ju tidigare en barnsoldat enrollerats och ju ldngre han,delta-
git i vildet, desto svirare blir hans anpassning till fred. Enligt
psykologiska teorier dr extrem vildsbeniigenhet restiltatet av.en
brutaliseringsprocess i ett antal stadieq, typiska forlbarnsoldatens
millo. Skolor och yrkesutbildning anses vara det bdsta sdttet att
inlemmas i samhdllet, men barnsoldaternas lender har oftast skv-
hog arbetsloshet.

skall barnsoldater som begitt horribla grymheter stdllas,infor
ratta? Den som fitt armarna avhuggna av en drogad l7-6ring
kanske inte betraktar handelsen som ett utslag avtungdoinligt
oforstind.


