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Abstract 

The child soldier issue is complex in many different ways. Taking into account the different ideas 
of childhood, the concept of human rights in general and child rights in specific the question 
about the child soldier and its rights appears to be far from easy to understand.    

In this thesis I will try to illustrate the complexity by comparing relevant international law 
applicable to the child soldier phenomenon and analyse the conclusion using a normative 
method. The theoretical perspective of this study is wide and will be based on an interdisciplinary 
onset. 

The purpose of the study is to answer the question whether the protection of the rights of 
the child soldier between ages 15 and 18, regarding the principle of the best interest of the child 
and the presumption that a child is every human being under the age of eighteen, is satisfactory 
within the international judicial framework targeting the question of the use of child soldiers.  

The study is based on the rights set up in the UN Convention on the Rights of the Child 
(1989), which is the most comprehensive international document regarding children’s rights. 
Article 38 of the convention deals with child rights in armed conflict. However, since the article 
only refers to persons who have not attained the age of fifteen, it is not applicable to all children 
and does therefore not deal with what is best for the child per se and its rights. 
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1 Inledning 

“…it is vital to address child soldiering since it inflicts massive damage on children, tramples 
human rights, and plants seeds of future violence and armed conflict.”1  

Hundratusentals barn är i dagsläget anslutna till väpnade styrkor och grupper runt om i världen 
och barn deltar i nästan alla pågående väpnade konflikter.2 Barn under 18 år rekryteras idag i ett 
antal länder till militära förband och till andra väpnade styrkor. De flesta barnsoldaterna är mellan 
15 och 18 år gamla.3 Fenomenet ”barnsoldat” är inget nytt, barn har deltagit i strid i alla tider. 
Vad som däremot är relativt nytt är att och hur den internationella juridiken utformats inom 
området, och att även flickor i större utsträckning deltar i faktiska strider.4 Väpnade konflikter 
anses kränka barnets alla rättigheter5, och det har fastslagits att barn, i egenskap av barn, har både 
behov av och rätt till särskild omsorg och extra skydd.6 Det internationella samfundet har genom 
instiftandet av olika konventioner, fördrag och förklaringar försökt åtgärda problemet med att 
barn rekryteras till och används i väpnade styrkor och grupper. Användandet av barnsoldater har 
trots det under de senaste decennierna ökat ganska markant och det verkar som 
Barnkonventionen inte inneburit att denna trend varken avstannat eller kunnat förhindras.7 

Enligt Barnkonventionen, det mest uttömmande internationella MR-dokumentet om barnets 
rättigheter, är alla människor under arton år barn och har rätt att åtnjuta alla de rättigheter som 
konventionen ställer upp. I konventionen uttrycks bland annat principen om att barnets bästa ska 
komma i främsta rummet i alla situationer som berör barnet. I den 38:e artikeln i konventionen 
görs det ett undantag från övriga artiklar genom att inte längre omfatta alla under arton år utan 
bara de som inte har uppnått femton års ålder. 

I den samlade internationella juridiken, i vilken Barnkonventionen ingår, tillåts barn att redan 
från femton års ålder på frivillig basis ansluta sig till väpnade styrkor och grupper. Detta kan ses 
som motsägelsefullt utifrån idéer om mänskliga rättigheter i allmänhet och tanken på barns 
särskilda behov av skydd i synnerhet. Det görs i frågan om barnets rättigheter och deltagandet i 
väpnad konflikt alltså en åldersskillnad i förbud och rättigheter för äldre och yngre barn, något 
som har skapat debatt i frågan om vad som är och definierar ett barn/barndom samt vad som ur 
perspektivet om barnets bästa kan bedömas skadligt för dem.   

Det finns inom MR-diskursen en grundläggande föreställning om förbud för barn att 
rekryteras till och användas i väpnade konflikter eftersom deltagandet anses ytterst skadligt för 
barnet och alltså inte är överensstämmande med vad som är barnets bästa. I debatten mot 

                                                 
1 Wessells 2000, s.407 
2 Becker 2005; the Paris Principles 2007, 1.0 
3 Becker 2005; Drenik 2009, s.178; Brocklehurst 2007, s.376 
4 Freeland 2008, s.22; Singer 2001, s.43; www.ne.se sökord: ”barnsoldat” (senast besökt 2011-05-18) 
5 A/51/306, II:30 (1996) 
6 Se exempelvis Barnkonventionens preambel; Breen 2007, s.95; Fox 2005, s.36 
7 Freeland 2008, s.23; Fox 2005, s.45 

http://www.ne.se/
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användandet av barnsoldater finns också den så kallade straight-18-policyapproachen, som har 
sitt ursprung i MR-diskursen, och inom vilken man propagerar för ett totalförbud mot att på 
något sätt rekrytera och använda barn under 18 år i väpnade konflikter.8 

Frågan om barnsoldater och deras rättigheter är synnerligen komplicerad. Kanske inte minst 
på grund av att det, trots Barnkonventionens nästan universella ratificering, inte tycks finnas en 
gemensam och entydig definition av begreppet barn, att det råder oenighet om hur länge 
barndomen varar på grund av olika kulturella, sociala och religiösa aspekter samt de olika 
uppfattningar om vad som är barnets bästa.9 Meningsskiljaktigheterna i debatten beror på 
kombinationen av begreppstvetydighet och det juridiska ramverkets otydliga formuleringar och 
därigenom svaga innebörd.  
 
Genom de förhållanden som visas ovan och på grund av påståendet i det inledande citatet från 
Wessells har jag valt att behandla frågan om barnsoldatens rättigheter i min uppsats. 

1.1 Problemområde, syfte och frågeställning 
Det finns en allmän uppfattning om att barn, på grund av att de är just barn med allt vad det 
innebär, inte bör användas som soldater. Genom flera internationella överenskommelser och 
normer i den internationella MR-lagstiftningen, IHL, internationella straffrätten och i 
sedvanerätten finns också ett ganska tydligt förbud mot rekryteringen och användandet av barn i 
väpnad konflikt.10 Emellertid gäller detta förbud inte alla barn.  

Barnkonventionens skydd innefattar alla barn, det vill säga alla människor under 18 år. Dess 
38:e artikel behandlar barn i väpnad konflikt och reglerar tillåtandet av barn som soldater.11  
Rättigheterna och skyddet i artikeln riktar sig emellertid, som enda artikel i konventionen, inte 
längre till barn utan till personer under 15 år. Ur ett MR-disciplinärt perspektiv måste detta ses vara 
ytterst motsägelsefullt.  

 
Frågeställningen blir därav följande: 

Kan skyddet i det internationella juridiska ramverket angående den 15 till 18 år gamla 
barnsoldatens rättigheter, med hänsyn till grundantagandet att barn är alla människor under 
18 år och den i Barnkonventionen grundläggande principen om barnets bästa, ses som 
tillfredsställande? 

För att kunna besvara min frågeställning kommer jag att utreda hur definitionen av barn, soldat 
och barnsoldat ser ut samt kartlägga befintliga internationella konventioner och förklaringar som 
rör barn i väpnade konflikter.  

Syftet med denna uppsats är således att belysa det juridiska skydd barn i åldrarna 15 till 18 år 
har mot att rekryteras till och användas som soldater i väpnade styrkor och väpnade grupper 
genom att problematisera detta i förhållande till de rättigheter som finns i Barnkonventionen. I 

                                                 
8 Fox 2005, s.30; Sheppard 2000, s.39; Rosen 2007, s.296; S. J. Park 2010, s.332; Ang 2005, s.41  
9 Brocklehurst 2007, s.368 
10 Villanueva Sainz-Pardo 2008, s.590; Happold 2008, s.67 
11 CRC, art.38 



  
 
 

6

uppsatsens avslutande del kommer jag sedan att argumentera för barns rätt att få vara barn till 
dess att tills de är 18 år och att inte användas som barnsoldater. För att uppnå detta syfte börjar 
jag med en grundlig begreppsutredning och att kartlägga de befintliga internationella 
konventioner och förklaringar som rör barn i väpnade konflikter.  

1.2 Avgränsningar 
Studien kräver en sträng avgränsning och uppsatsens fokus ligger på att behandla rättigheterna 
för den ”gråzon” som barn mellan 15 och 18 år befinner sig i när det gäller att tjäna som soldater. 
De barn som är yngre än femton år faller utanför denna studie. I uppsatsen kommer jag 
genomgående att använda den gemensamma beteckningen barn, innefattande både flickor och 
pojkar, även om deras roller och problematik potentiellt kan skilja sig åt i olika väpnade 
konflikter. När jag refererar till barn gör jag det åsyftandes alla människor under arton år. Det 
kommer inte att behandlas hur eller varför, ur ett socioekonomiskt perspektiv, barn rekryteras till 
väpnade styrkor för att bli soldater och inte heller hur återintegrering till samhället ser ut. Det 
analytiska resonemanget kommer att hållas inom rättighetsdiskursen som sådan och se till 
tillämpningen av den internationella lagstiftningen som finns inom området. Internationell 
rätt/lagstiftning och folkrätt kommer att användas som synonymer till varandra. Genomgående i 
uppsatsen används de engelska förkortningarna av berörda konventioner eftersom då de är 
allmänt vedertagna och gör att språket i uppsatsen kommer att kunna flyta bättre. 

1.3 Teori 
Frågeställningen belyses mot bakgrund av teorin om mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter 
kan emellertid vara svårt att smalna av till en homogen teori då det finns många olika 
skolbildningar inom diskursen. Men det är de grundläggande rättigheterna som framställs i de 
internationella konventionerna och förklaringarna som kommer att tjäna som uppsatsens 
huvudsakliga teoretiska ramverk. Uppsatsen har i övrigt en bred teoretisk ingång och många 
olika, men för ämnet relevanta, teoretikers material kommer att behandlas. Med utgångspunkt i 
de valda teorierna ämnar jag normativt argumentera mot användandet av barn under 18 år som 
soldater. 

Kortfattat presenteras här nedan de grundläggande tankarna om och innebörden av teorin 
om mänskliga rättigheter. 

1.3.1 Mänskliga rättigheter 
Med den huvudsakliga inriktningen på människors liv och värde innebär det vi kallar för 
mänskliga rättigheter en formulering av relationer människor emellan uttryckt i procedurregler 
och minimistandarder.12 Idétraditionen och teorin, som har rötter sedan århundraden tillbaka, 
utvecklades under Upplysningen och innebar att vissa rättigheter kom att anses naturliga och 
oförytterliga. Detta medförde en slags frigörelse av människor13 och deras rättigheter, vilket 
                                                 
12 Nowak 2003, s.1, www.ne.se sökord: mänskliga rättigheter (senast besökt 2011-05-26) 
13 Framför allt myndiga män, det vill säga kvinnors och barns rättigheter tillgodosågs inte i samma utsträckning som 
mäns. Se Ishay 2004, s.8 

http://www.ne.se/
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gjorde att de i juridiska sammanhang kom att ses som subjekt istället för som tidigare endast vara 
objektifierade.14 Mänskliga rättigheter kan sägas vara en sammanställning av olika universella 
rättighetsmaximer som, trots att de egentligen saknar referens till något ”gudomligt”, går att 
återfinna bland annat i de fem stora världsreligionerna/livsåskådningarna uttryckta genom den så 
kallade Gyllene regeln.15 

Först efter andra världskriget kom de mänskliga rättigheterna att ta den form vi känner dem 
idag,16 genom bildandet av Förenta Nationerna, en organisation som grundades bland annat för 
att värna om tron på de mänskliga rättigheterna.17 Som en definition av vilka rättigheter som FN 
genom åtagandet sin stadga skulle verka för att betrygga utarbetades den Allmänna Förklaringen 
om Mänskliga Rättigheter. De mänskliga rättigheter som anges i Förklaringen gäller för alla, är 
universella, ömsesidigt beroende av varandra och odelbara.18 Rättigheterna speglar tankar om att 
varje människa inneboende har vissa naturliga och absoluta rättigheter.19 De blev genom UDHR 
samt specifikationerna i de två huvudkonventionerna från 1966 för första gången en del av 
internationell lagstiftning.20  

Sammanfattningsvis är mänskliga rättigheter ”those fundamental rights, which empower human 
beings to shape their lives in accordance with liberty, equality and respect for human dignity”, “the sum of civil, 
political, economic, social, cultural and collective rights laid down in international and regional human rights 
instruments, and in the constitutions of states”, och slutligen “the only universal recognized value system under 
present international law comprising elements of liberalism, democracy, popular participation, social justice, the rule 
of law and good governance”.21  

Idén om barnets särskilda rättigheter i egenskap av att vara barn växte även den fram efter 
andra världskrigets slut men började utvecklas på allvar först under 1960- och 70-talen.22 

1.4 Metod och material 
Uppsatsen grundar sig på en kvalitativ litteraturstudie där empirin härstammar från internationella 
traktater och förklaringar. Målet för studien är att belysa den internationella juridiken i frågan om 
tillåtandet av rekryteringen och användandet av barnsoldater och sedan att normativt analysera 
innebörden och därefter argumentera för varför bruket av barnsoldater bör avskaffas. Till 
begreppsutredningen används Barnkonventionen med Tilläggsprotokoll, ILO:s konvention 182 
om avskaffandet av de värsta formerna av barnarbete samt delar ur den internationella 
                                                 
14 Genom bland annat naturrätten, se Hedlund Thulin 2004, s.15; Nowak 2003, s.2, 9, Ishay 2004, s.6-8; www.ne.se 
sökord: mänskliga rättigheter (senast besökt 2011-05-26) 
15 Nowak 2003, s.9; Roth 2007, s.48 
Gyllene regeln (kristna versionen): “Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det skall ni också göra för dem” 
(Matt.7:12), se även www.ne.se sökord: gyllene regeln (senast besökt 2011-05-14) 
16 Nowak 2003, s.14 
17 Förenta Nationernas stadga, preambel (Charter of the United Nations) 
18UDHR art 1-2; Nowak 2003, s.14, 26-27; Ishay 2004, s.3; Roth 2007, s.77 
19 Badersten 2006, s.110-111 
20 Nowak 2003, s.14 
21 Nowak 2003, s.1 
22 UD info 1999, s.8; Holzscheiter 2010, s.130 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
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humanitär- och sedvanerätten. Utöver flera olika juridiska dokument som primärmaterial och 
källor används i uppsatsen även ytterligare vetenskaplig litteratur i form av utredningar, artiklar 
och böcker.23 

Eftersom studien har en samhällsvetenskaplig utgångspunkt och inriktning appliceras en 
hermeneutisk vetenskapsmetod på det inhämtade materialet. Mina tolkningar och analysen 
kommer vidare att grundas på andras tolkningar, det vill säga dubbel hermeneutik. Således är jag 
medveten om att inga studier är förutsättningslösa och att min bakgrund och förståelse samt de 
val jag har gjort, medvetet såväl som omedvetet, kommer att påverka mina slutsatser. 

Analysen och diskussionen i uppsatsens avslutande kapitel kommer att vara normativ i den 
meningen att jag kommer att argumentera för ett ”tydligt normativt ställningstagande”24, vilket 
kommer att vara barns rätt till att inte rekryteras till och användas i väpnade styrkor som 
barnsoldater utifrån principen om barns bästa. Detta på grund av att, som Per Bauhn formulerar 
det, ”normativa analyser går bortom lagtexternas och konventionernas rättigheter”.25 Den 
normativa analysen är, som Björn Badersten uttrycker det, beroende av ett preciserat värde som 
utgångspunkt, det vill säga ett tydliggörande av vad som rättfärdigas.26 Detta värde är i denna 
uppsats antagandet att barnet, i egenskap av att vara just barn, har vissa speciella rättigheter som 
inte får kränkas. Till grund för detta antagande ligger bland annat Barnkonventionen och UDHR 
som i uppsatsen representerar mänskliga rättigheter som teori.  Inom den normativa metoden 
finns intersubjektivitet som ett metodologiskt grundkrav. Med detta menas att resonemangen 
som förs måste vara reproducerbara och vila på öppet deklarerade principer.27 Vidare måste den 
normativa analysen ha en föreställning om hur det preciserade värdet rättfärdigas. Kopplingen 
däremellan görs ofta till moralfilosofiska teorier.28 I uppsatsens diskussionsdel har jag därför valt 
att använda mig av ett semiutilitaristiskt resonemang. Med det menar jag att jag vill försöka föra 
resonemanget så pass långt att jag kommer att använda mig av mänskliga rättigheter som en 
utilitaristisk teori. Det vill säga genom att applicera principen om ”största möjliga lycka åt största 
möjliga antalet individer”29 på tanken om alla människors lika värde och rättigheter i allmänhet 
och barnets rättigheter i synnerhet. Genom att sätta innebörden av 
lyckan/preferenstillfredsställelsen mot teorin och tanken om mänskliga rättigheter anser jag att 
universaliteten i teorin kan ses som maximerande av principen. I diskussionsdelen kommer jag 
även att dra paralleller till barnets rättigheter och principen om barnets bästa som ett slags 
kategoriskt imperativ. Det vill säga att vi ska, eller normativt i alla fall bör, ”handla efter den 
maxim genom vilken du tillika kan vilja att den bleve allmän lag”.30  
                                                 
23 Den litteratur som använts kan förvisso anses särskilt betona tron på de mänskliga rättigheterna och således 
kanske ge en missvisande bild av problematiken. Emellertid finns det inte så mycket material i frågan som 
argumenterar mot det uppsatsen vill försöka påvisa. Det är även rimligt att litteraturen till grund för studien är det 
den är i och med MR-aktivismens stora insyn i och kunskap om ämnet som behandlas.  
24 Badersten 2006, s.49-50 
25 Bauhn 2006, s.12 
26 Badersten 2006, s.32, 34, 38, 40 
27 Badersten 2006, s.74-75, 189 
28 Badersten 2006, s.32, 34, 73 
29 www.ne.se sökord ”utilitarism” (senast besökt 2011-04-26); Badersten 2006, s.32-33 
30 Badersten 2006, s.109, www.ne.se sökord ”kategoriskt imperativ” (senaste besökt 2011-05-14) 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
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För att fullt ut kunna göra en intersubjektiv normativ analys av det insamlade materialet 
kommer det nedan i kapitlen 2 - 4 att presenteras vad som i underkapitlet 1.1 är det som bör 
rättfärdigas och hur detta rättfärdigas.31 

1.5 Begreppsdefinition 
För att besvara frågeställningen och underfrågorna till denna krävs en begreppsutredning för att 
kunna dra slutsatser, göra en normativ analys, föra ett resonemang och vidare diskutera 
slutsatserna. Den normativa analysen förutsätter klara och definierade begrepp.32 Begreppen 
nedan utgör inte normativa begrepp per se utan är snarare ”vanliga ord” som behöver förklaras då 
deras innebörd är tämligen mångtydig. De tre huvudbegrepp som behandlas är: 
Vad/vem är (ett) barn? 
Vad/vem är (en) soldat? 
Vad/vem är (en) barnsoldat? 

1.5.1 Barnet 
Som definition för vad som är ett barn används den första artikeln i Barnkonventionen från 1989, 
vilken uttrycker att ”med barn avses varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt 
tidigare enligt den lag som gäller för barnet”.33 

1.5.2 Soldaten 
Begreppet soldat används synonymt med den folkrättsliga termen kombattant, det vill säga 
definitionen på dem som har rätt att delta i strid och använda väpnat våld.34 

1.5.3 Barnsoldaten 
Som det kommer att tydliggöras i uppsatsen finns det flera olika uppfattningar om vad som utgör 
eller vem som kan räknas som barnsoldat. Den definition som Nationalencyklopedin uppställer 
kan ses som en bra sammanfattning av dessa olika uppfattningar. Barnsoldater är således 
”minderåriga som avsiktligt rekryteras, tränas och utnyttjas i väpnade styrkor”.35 
 
Under uppsatsens gång kommer begreppens komplexitet och flertydighet att uppmärksammas i 
och med olika uppfattningar om kombinationerna av deras innebörd. 
  

                                                 
31 Se Badersten 2006, s.78-79 för ”definition” 
32 Badersten 2006, s.85 
33 Barnkonventionen, art.1 
34 www.ne.se sökord: kombattant (senast besökt 2011-05-04) 
35 www.ne.se sökord: barnsoldat (senast besökt 2011-05-04) 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
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2 Begreppens komplexitet 

”…the definition of children and therefore of child soldiers varies between countries and 
cultures…”36 

I detta avsnitt kommer det på grund av begreppens komplexitet i betydelse och innebörd att mer 
utförligt än i begreppsdefinitionen redogöras för vem/vad som är att betrakta som barn, soldat 
och barnsoldat. Detta för att få en djupare förståelse för ämnets innebörd. Till skillnad från den 
begreppsdefinition som finns i kapitel 1.5 kommer begreppen här även att problematiseras mot 
den kontext som uppsatsen behandlar. 

2.1 Barnet 
“…the understanding of who precisely is a child remains an unsettled issue.”37 

Begreppet ”barn” kanske kan verka konstigt att behöva definiera. Alla vet ju vad ett barn är. Eller? 
Om man sedan ska utvidga förståelsen till att även innefatta ”barndom” blir det hela än mer 
invecklat. Just därför anser jag det vara av vikt att förklara vad jag menar i uppsatsen när dessa 
ord används.  

Den generella myndighetsåldern internationellt sett är satt vid 18 år och enligt den 
internationella lagstiftningen är det enda som utmärker ett barn just en åldersfråga.38 Enligt 
Barnkonventionen39, som är världens näst mest ratificerade konventionstext40, ”avses med barn 
varje människa under 18 år”.41 Konventionens preambel deklarerar att ”barnet på grund av sin 
fysiska och psykiska omognad behöver särskilt skydd och särskild omvårdnad”.42 Barn bör ses 
”som en social kategori i samhället vars villkor och liv bör blir föremål för intresse på samma 
villkor som gäller för andra sociala kategorier”.43 I introduktionen till FN:s barnrättskommittés44 

                                                 
36 Druba 2002, s.271 
37 Rosen 2009, s.82 
38 Freeland 2008, s.28; Happold 2008, s.63 
39 Convention on the Rights of the Child, antagen i New York 20 november 1989, hädanefter refererad till som 
Barnkonventionen 
40 Genèvekonventionerna har sedan 2006 fler ratifikationer än Barnkonventionen i och med att Montenegro anslöt 
sig till konventionstexten den 2 augusti 2006. Således är FN:s alla 194 medlemsstater anslutna, se UNICEF: 
HANDBOK OM BARNKONVENTIONEN 2008, s.397; 
www.icrc.org/eng/assets/files/other/ihl_and_other_related_treaties.pdf; www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO?OpenView 
(senast besökta 101228) 
41 Barnkonventionen, artikel 1. Vidare säger artikeln att människor under 18 år är att anse som barn ”om inte barnet 
blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller barnet”. 
42 Barnkonventionen, preambel 
43 Näsman 2004, s.53 
44 Barnrättskommittén, som upprättades genom konventionens 43:e artikel, ansvarar för övervakningen av att 
konventionsstaterna följer konventionen, UNICEF: HANDBOK OM BARNKONVENTIONEN 2008, s.9, 13, 
435-436; Barnkonventionen, artikel 43 

http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/ihl_and_other_related_treaties.pdf
http://www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO?OpenView


  
 
 

11

4:e allmänna kommentar45 till Barnkonventionen understryks att ”ungdomar upp till 18 års ålder 
har alla de rättigheter som konventionen omfattar; de har rätt till särskilda skyddsåtgärder, och i 
förhållande till den fortlöpande utvecklingen av sin förmåga kan de gradvis i allt större 
utsträckning utöva sina rättigheter”.46 Pilar Villanueva Sainz-Pardo menar att genom 
konventionens nästan universella ratificering borde dess innehåll därigenom kunna räknas som 
sedvänja, och tiden upp till 18 år kan därmed ses som den generella, lagliga definitionen av barn.47 

Tanken om barndomen, som någonting annat än och en tid skiljd från vuxenlivet, började 
utvecklas under 1600-talets slut48 men konceptet som vi känner det idag började tillämpas under 
mellankrigstiden.49 Antaganden om barndomens längd skiljer sig åt i olika kulturer och religioner 
runt om i världen. När barndomen börjar, vid konceptionsögonblicket eller vid födseln, är lika 
kontroversiell som när den faktiskt slutar. Vad är det då som är så speciellt med barndomen? Är 
den någonting mer än bara en tidsangivelse av en period i våra liv? Barndomen utgörs enligt 
Matthew Happold av en lång process och slutar generellt sett vid 18 års ålder då barnet blir 
myndigt och får åtnjuta rösträtt.50 I frågan om när och hur barndomen slutar ger den 
internationella lagstiftningen ingen hänvisning och argumenten skiljer sig åt även här.51 I olika 
samhällen och kulturer skiljer sig de legala förutsättningarna åt för myndighetsstatus, rösträtt och 
vad som i övrigt anses utgöra slutet för barndomen. Emellertid utgör inte vad som är de lagliga 
myndighetskriterierna någon förutsättning för mognad intellektuellt, psykiskt eller emotionellt.52 

“...the age at which childhood is thought to end, the presumed character and competencies 
of children, and the beliefs, customs and norms about what is appropriate for children to do 
are highly contingent rather than universal.”53 

Sammanfattningsvis kan man tänka sig att barndomen når sitt slut när allt fler inslag av vuxenlivet 
börjar ta över, genom till exempel arbete, familjebildning och kanske mer faktiskt i och med att 
barnet blir myndigt. 

Barndomen kan vidare inte ses som ett naturligt fenomen. Begreppet är snarare en slags form 
och ett sätt att förstå den period i livet som genomsyras av omognad och utveckling. Barndomen 
är sålunda en socialt konstruerad kategori och det verkar inte finnas någon gemensam, 
kontextlös, universell definition av denna konstruktion.54 Idén om denna konstruktion 
underbyggs i litteraturen genom förespråkandet av barns beroendeställning i förhållande till 
vuxna samt till deras bristande kunskaper/erfarenheter och hjälplöshet.55 David Archard hårddrar 
                                                 
45 CRC/GC/2003/4: Adolescent health and development in the context of the Convention on the Rights of the 
Child, 1 juli 2003 
46 CRC/GC/2003/4: Adolescent health and development in the context of the Convention on the Rights of the 
Child, 2003, punkt 1; UNICEF: HANDBOK OM BARNKONVENTIONEN 2008, s.24 
47 Villanueva Sainz-Pardo 2008, s.561, 591 
48 Archard 2004, s.19 
49 Legislative History of the Convention on the Rights of the Child 2007, s.xxxvii 
50 Happold 2005, s.26 
51 Holzschetier 2010, s.132 
52 Bojer 2000, s.26 
53 S. J. Park 2010, s.332 
54 McAdam-Crisp 2006, s.461; Archard 2004, s.25-26; Näsman 2004, s.54-55; Rosen 2007, s.297 
55 S. J. Park 2010, s.332 
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sitt resonemang kring barndomen som en social konstruktion genom att säga att den inte 
existerar i någon materiell, faktisk och självständig mening. Han menar att de fysiska skillnader 
som finns mellan barn och vuxna är lika teoretiskt konstruerade som de skillnader som finns 
mellan kvinnor och män. Dessa olikheter är endast “the articulated claims of particular scientific 
discourses”.56 De kulturella skillnaderna i definitionen, vilka tillhör den sociala konstruktionen, är 
mer skiftande än den internationella juridiken. Elisabet Näsman menar att barndomen och ”att 
vara barn är en social position bestämd av relationer till andra sociala positioner så som barn – 
förälder, barn – vuxen”.57 

“…any conception of childhood will vary according to the ways in which its boundaries are 
set, its dimensions ordered and its divisions managed. This will determine how a culture 
thinks about the extent, nature and significance of childhood.”58 

Ungdomsåren, tiden någonstans mellan barndomen och vuxenlivet, utmärks som en period av 
dynamik, kraft- och motsägelsefullhet i och med stora förändringar fysiskt och psykiskt.59 
Ungdomsåren i de övre tonåren är en tid i ett barns liv som ofta gestaltas av mycket stress runt 
psykiska och psykosociala förändringar och utveckling. I dessa år, menar Graça Machel, är barn 
extra känsliga för den dragningskraft som en militär tillvaro med vapen och makt utgör.60 

2.2 Soldaten 
Att definiera vem som är soldat, eller tillhör stridande förband, är ganska enkelt genom att det 
finns kodifierat i den internationella humanitärrätten.61 Soldaten måste: ”1. stå under befäl av en 
person, som är ansvarig för sina underordnade; 2. bära ett utmärkande tecken, som är fastsittande 
och igenkännligt på avstånd; 3. bära sina vapen öppet och vid sina operationer iaktta krigets lagar 
och bruk”.62 Till de icke-stridande63 och civila64 räknas de som inte är aktivt delaktiga i väpnade 
konflikter.65 Vad som skiljer soldaten från icke-kombattanten är den förres ”frivillighet” till att 
delta i strid och genom att följa krigets lagar försvara sig mot andra stridande. Icke-kombattanten, 
den civila, däremot, varken vill eller har förmågan att kunna försvara sig.66 Kombattanter är alltså 
de som har rätt att delta i strid och använda sig av väpnat våld.  

                                                 
56 Archard 2004, s.26-27 
57 Näsman 2004, s.55 
58 Archard 2004, s.35 
59 Peñaloza (i Barn, krig, psykoterapi) 1995, s.70; CRC/GC/2003/4, 2 
60 Machel 2001, s.12 
61 Även kallad ”krigets lagar”, och utgörs av Haagkonventionen 1907 och de fyra Genèvekonventionerna från 1949 
samt tilläggsprotokollen till dessa från 1977; Se exempelvis Ang 2005, s.14-15; www.ne.se sökord: krigets lagar 
(senast besökt 2011-04-29); humanitär rätt (senast besökt 2011-01-05) 
62 IV Haagkonventionen, 1907, bilaga 1 Reglemente angående lagar och bruk i lantkrig, kap.1 art.1 
63 ”a person who is not directly involved in combat”, se Gade 2010, s.227  
64 ”a person following the pursuits of civil life, especially one who is not active member of the military, the police, or 
a belligerent group”, se Gade 2010, s. 227 
65 Gade 2010, s.223, 238; Beckman 2006, s.169 
66 Gade 2010, s.223 

http://www.ne.se/
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2.3 Barnsoldaten 
“The very concept of child-soldier or child-combatant does not exist within law, with the 
exception of provisions made for captured, armed minors.”67 

Fenomenet med barnsoldater är ingenting nytt. Det kan sättas in i ett historiskt sammanhang och 
tenderar att öka.68 Den bistra sanningen, enligt Lisa Hughes, är att i realiteten deltar barn i krig 
oavsett om det är idealt eller inte.69 

Om Mary-Jane Foxs antagande i citatet ovan stämmer, vad är det då man talar om när man 
menar “barnsoldat”? Enligt Machels på FN-uppdrag70 utarbetade rapport “Impact of armed conflict 
on children”71 och den några år senare efterföljande analysen av denna, “The Impact of War on 
Children”, är en barnsoldat: ”any child – boy or girl – under the age of 18, who is compulsory, forcibly or 
voluntarily recruited or used in hostilities by armed forces, paramilitaries, civil defence units or other armed 
groups”.72 Barnsoldaten utför enligt rapporten inte bara militära uppgifter utan har även diverse 
understödsfunktioner.73 Happold definierar barnsoldaten som: ”any person under 18 years of age who 
is part of any kind of regular or irregular armed force or group in any capacity, including but not limited to cooks, 
porters, messengers and anyone accompanying such groups, other than family members. The definition includes girls 
recruited for sexual purposes”.74 I stor utsträckning utför dock både pojkar och flickor samma typ av 
”soldatarbete”.75 Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, som är en sammanslutning av sex 
olika internationella NGO:s, använder som definition av barnsoldat ”any person below the age of 18 
who is a member of or attached to government armed forces or any other regular or irregular armed force or armed 
political group, whether or not an armed conflict exists”.76 En ytterligare definition, en kanske lite enklare 
men dock hårdare, är den som P. W. Singer ger oss: ” ‘Child soldiers’ are generally defined as persons 
under 18 years of age engaged in deadly violence (of a non-criminal type) as a part of an armed force”.77 Men 
enligt internationell lagstiftning räknas fler barn till skaran barnsoldater än endast de som är 
stridande. Barnsoldat är alltså inte bara, vilket Happold poängterar, ett barn som bär vapen utan 
även den som verkar inom många områden indirekt kopplade till de stridande trupperna.78 Till 
exempel räknas alltså även spioner, kockar, olika typer av posterings- och grindvakter som 
barnsoldater.79 

                                                 
67 Fox 2005, s.30 
68 Brett & Specht 2004, s.82; Brocklehurst 2007, s.368 
69 Hughes 2000, s.399 
70 Enligt A/RES/48/157, 1993  
71 A/51/306, 1996 
72 Machel 2001, s.7 
73 A/51/306, II.A.34  
74 Happold 2005, s.6 
75 A/51/306, II.A.II.45 
76 Child Soldiers Global Report 2008, s.411 
77 Singer 2001, s.40 
78 Happold 2005, s.6; Freeland 2008, s.25-26 
79 Singer 2001, s.42; se även definitionen i the Paris Principles 2007, 2.1 ”A child associated with an armed force or 
an armed group” 
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Det görs ingen åtskillnad mellan barnsoldater och ”vanliga” soldater i fråga om privilegier 
eller regler kring vad som i själva striden får göras mot dem, det beväpnade barnet är ett legitimt 
mål.80 Barnet mellan 15 och 18 år som deltar i stridigheter anses enligt IHL inte längre som barn 
utan betraktas som vilken laglig kombattant som helst och utgör ett lagligt mål för fienden.81  

Lagstiftningen kring barnsoldater och barns deltagande i krig och väpnade konflikter har 
länge varit och är fortfarande ett politiskt svårlöst problem.82 För att påvisa problematiken i den 
internationella juridiken kommer det i nästföljande kapitel att ges en redogörelse för de delar av 
den internationella lagstiftningen som rör barnsoldater och barn som deltar i strid. 

                                                 
80 Fox 2005, s.43 
81 Happold 2005, s.81, 101; Druba 2002, s.272 
Förutsatt att barnsoldaten uppfyller de krav på laglighet som krävs för att de ska få delta. Förutsättningarna kommer 
att redovisas längre fram i uppsatsen. 
82 Nowak 2003, s.94 
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3 Juridiskt ramverk 

“The recruitment and use of child soldiers is one of the most flagrant violations of 
international norms.”83  

Barnets rättigheter behandlas i ett stort antal juridiska dokument, konventioner, deklarationer och 
rekommendationer. Juridiken är dynamisk och statusen för barnets rättigheter fortsätter att 
stärkas. Inom den internationella lagstiftningen finns det olika typer av lagar. De två huvudsakliga 
lagstiftningsgrunderna, corpora juris84, är å ena sidan HRL85, det vill säga lagar om mänskliga 
rättigheter och å andra sidan IHL86, internationell humanitärrätt, som även brukar kallas för 
”krigets lagar”.87 Anledningarna till att barn kommer i kontakt med och ansluts till olika väpnade 
grupper och styrkor är många.88 Nedan kommer jag att belysa de delar av den internationella 
juridiken, HRL och IHL, som reglerar och behandlar användandet av barn som på något sätt 
deltar i väpnade konflikter samt barnsoldatens rättigheter och skyldigheter.  

Barn är, likt alla människor, berättigade till alla de mänskliga fri- och rättigheter som finns 
statuerade genom den Allmänna Förklaringen om de Mänskliga Rättigheterna89 och de stora 
internationella konventionerna om mänskliga rättigheter, med grund i FN-stadgan90. Barn har 
även just genom egenskapen att vara barn rätt till särskilt skydd och särskilda rättigheter.91 

3.1 HRL 
Den internationella juridikens ena del består av de konventioner och deklarationer som handlar 
om mänskliga rättigheter. Den lagstiftning som idag internationellt reglerar universella mänskliga 
rättigheter är relativt ny. Diskussionen har vuxit fram efter Upplysningen, men den fick stort 
genomslag och kodifierad form framför allt efter andra världskrigets slut och blev då en del av 
folkrätten.92 Mänskliga rättigheter behandlar främst relationen mellan individen och staten.93 De 
mänskliga rättigheterna är odelbara, ömsesidigt förstärkande och gäller för alla människor.94 
                                                 
83 Singer 2001, s.44 
84 Pluralform av lat. corpus juris vilket betyder ”body of law”, se Dictionary of International and Comparative Law 
2003, s.72 
85 Human Rights Law 
86 International Humanitarian Law 
87 Quénivet 2008, (i Arnold and Quénivet ed.) s.1; se även not 61 
88 The Paris Principles 2007, 6.0 
89 A/RES/3/217 A: Universal Declaration of Human Rights/den Allmänna Förklaringen om de Mänskliga 
Rättigheterna, antagen i Paris 10 december 1948 
90 Förenta Nationerna stadga, (Charter of the United Nations), antagen i San Fransisco, 26 juni 1945; Archard 2004, 
s.58 
91 Fox 2005, s.36; se exempelvis ICCPR art.24 
92 Quénivet 2008, (i Arnold and Quénivet ed.) s.2; Kolb 1998 
93 Kolb 1998; Nowak 2003, s.16-17 
94 A/CONF.157/23, punkt 5 (1993); Nowak 2003, s.14, 26-27 
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3.1.1 UDHR, ICCPR och ICESCR 
Det som ligger till grund för och utgör stommen av det som betraktas som mänskliga rättigheter 
idag är den Allmänna Förklaringen om de Mänskliga Rättigheterna (UDHR) från 1948 samt de 
två ramkonventionerna från 1966.  I UDHR förklaras genom 30 artiklar de grundläggande 
rättigheter som åtnjuts av alla människor i egenskap av att vara just människor. Den första 
artikeln i den Allmänna Förklaringen understryker att ”Alla människor äro … lika i värde och 
rättigheter”.95 Det görs alltså ingen åtskillnad på grund av ålder mellan barns och vuxnas 
rättigheter. Barn är däremot berättigade ett särskilt socialt skydd innefattande omvårdnad och 
hjälp.96 Förklaringen är emellertid inte juridiskt bindande.97  

Genom två efterföljande konventioner om människans medborgerliga och politiska 
rättigheter, samt ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter kunde förklaringens rättigheter 
knytas till juridiska dokument med faktisk verkanspåföljd. Tillsammans bildar de tre texterna den 
”internationella rättighetskatalogen”.98 

Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter förkunnar att ”alla är lika inför 
lagen” och understryker kvinnors och mäns lika rätt till textens alla rättigheter, ”utan åtskillnad av 
något slag”.99 Det görs ingen åldersspecificering generellt. Den som är under 18 år däremot, får 
inte dömas till döden.100 ”Ungdomsbrottslingar skall hållas åtskilda från vuxna”101 och vidare ”I 
mål mot unga personer skall rättegångsförfarandet ta hänsyn till deras ålder och önskvärdheten av 
att främja deras återanpassning.”102 

Den andra konventionen, den om ekonomiska, sociala och kulturella mänskliga rättigheter, 
antogs samtidigt som ICCPR. Likt ICCPR gäller konventionstexten och dess rättigheter lika för 
kvinnor och män.103 I den tionde artikeln förklaras att ”särskilda åtgärder skall vidtagas till skydd 
och bistånd för barn och ungdom utan åtskillnad på grund av härkomst eller andra förhållanden. 
Barn och ungdom skall skyddas mot att utnyttjas i ekonomiskt och socialt avseende. Det skall vara 
straffbart att använda dem i arbete, som äventyrar deras moral eller hälsa, sätter deras liv i fara eller kan hindra 
deras normala utveckling.”104 Fortfarande nämns dock inte i någon av konventionerna vem som 
betraktas som barn. 

3.1.2 Barnkonventionen och tilläggsprotokoll 
“Saying that a child has special rights in virtue of being a child is, in one sense, not 
problematic. (…) The problem with the idea of specifically children’s rights, if there is one, 

                                                 
95 UDHR, art.1; (min kursivering) 
96 UDHR art.25.2 
97 Se exempelvis Popovic 2006, s.120; www.ne.se sökord: deklaration (senast besökt 2011-05-26) 
98 Roth 2007, s.102 
99 ICCPR, art.3; art.26 
100 ICCPR, art.6.5 
101 ICCPR, art.10.3 
102 ICCPR, art. 14.4 
103 ICESCR, art.3 
104 ICESCR, art 10.3 (min kursivering) 

http://www.ne.se/
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lies in the manner in which children, and of course childhood, are thereby represented. So 
what rights might children have just because of their status as children?”105 

Redan 1924 utarbetades inom Nationernas Förbund det första internationella dokumentet med 
barnets rättigheter som främsta mål, ”1924 Declaration on the Rights of the Child”. Barnet skyddades 
till viss del genom deklarationen men sågs emellertid inte som egen rättighetsbärare.106 Ytterligare 
en deklaration för att stärka barnets rättigheter antogs av FN:s Generalsförsamling år 1959.107 
Ingen av de två deklarationerna definierar vem eller vad som räknas som barn och i och med 
dokumentens icke-juridiskt bindande utformning hade de föga faktisk påverkan på barnets 
rättigheter.108  

Barnkonventionen var när den kom 1989 det första internationella juridiskt bindande 
instrumentet speciellt utformat för barnet, med barnets intressen som det primära. Den innefattar 
såväl civila och politiska rättigheter som ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.109 Som 
ovan nämnts anses varje människa under 18 år enligt Barnkonventionens första artikel vara ett 
barn, om inte barnet blivit myndigt tidigare. Barnkonventionen proklamerar vidare i den andra 
artikeln att ”Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras 
jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag”.110 De 
stater som anslutit sig till konventionen111 ska ”tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan 
omvårdnad som behövs för dess välfärd”.112 Närmare bestämt ska ”Vid alla åtgärder som rör 
barn, …, barnets bästa komma i främsta rummet”.113 Som en del i vad som är barnets bästa ges 
barnet, genom konventionen, ett slags aktörskap, om än ett begränsat sådant, i och med att 
barnet på grund av sitt behov av skydd, hjälp och omsorg fortfarande betraktas som objekt.114  

En av konventionens fyra grundläggande principer115 finns i dess 6:e artikel, vilken anger 
barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling.116 Grundprinciperna väger extra tungt och ska 
tillämpas på alla konventionens artiklar.117 Sammanfattningsvis innebär de fyra grundprinciperna 
att ”varje barn, utan undantag, har rätt att få del av sina rättigheter; att barnets bästa skall beaktas 

                                                 
105 Archard 2004, s.55 
106 Legislative History of the Convention on the Rights of the Child 2007, Vol. I, s.3; Breen 2007, s.82 
107 A/Res/1386 (XIV), 20 november 1959 
108 Breen 2007, s.83 
109 Fox 2005, s.37; http://www.amnestyusa.org/our-work/issues/children-s-rights/convention-on-the-rights-of-the-
child (senast besökt 2011-05-19) 
110 Barnkonventionen, artikel 2.1 
111 Alla FN:s medlemsstater förutom Amerikas Förenta Stater och Somalia, se exempelvis Wessells 2000, s.410; 
Drenik 2009, s.167, se vidare not 129 
112 Barnkonventionen, artikel 3.2 
113 Barnkonventionen, artikel 3.1 
114 Näsman 2004, s.58 
115 FN:s barnrättskommitté har definierat artiklarna 2, 3, 6 och 12 som konventionens grundläggande principer och 
ska således tillämpas på alla konventionens artiklar, se UNICEF: HANDBOK OM BARNKONVENTIONEN 
2008, s.45, 54-55, 90, 138, 475 
116 Barnkonventionen, artikel 6.1: ”…varje barn har en inneboende rätt till livet”, artikel 6.2: ”Konventionsstaterna 
skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling”; UNICEF: HANDBOK OM 
BARNKONVENTIONEN 2008, s.81 
117 UNICEF: HANDBOK OM BARNKONVENTIONEN 2008, s.45, 54, 90, 138 

http://www.amnestyusa.org/our-work/issues/children-s-rights/convention-on-the-rights-of-the-child
http://www.amnestyusa.org/our-work/issues/children-s-rights/convention-on-the-rights-of-the-child
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vid alla beslut som berör barn; att inte bara deras överlevnad utan också deras utveckling skall 
säkerställas till det yttersta av samhällets förmåga; samt att deras åsikter skall få komma fram och 
visas respekt”.118 Åtgärder för att ”skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, 
skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, 
innefattande sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas … , vårdnadshavares eller annan 
persons vård”119 är vidare vad konventionsstaterna åtagit sig att vidta. ”Annan persons vård” 
innefattar alla former av institutionsmiljöer som barnet kan tänkas komma att vistas i.120 I detta 
inbegrips alltså även olika typer av militärskolor och andra inrättningar där barn tränas i 
användandet av väpnat våld. Artikel 27 stipulerar barnets rätt till så pass god levnadsstandard att 
dess utveckling främjas. ”Konventionsstaterna erkänner rätten för varje barn till den 
levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala 
utveckling”.121 Artikel 28 behandlar barnets rätt till utbildning och den 29:e artikeln 
vidareutvecklar syftet med denna rätt. Genom utbildning ska barnet förberedas ”för ett 
ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, tolerans, jämlikhet mellan könen 
och vänskap mellan folk…”122  

De av konventionen bundna staterna erkänner vidare ”barnets rätt till skydd mot 
ekonomiskt utnyttjande och mot att utföra arbete som kan vara skadligt eller hindra barnets 
utbildning eller äventyra barnets hälsa eller fysiska, psykiska, andliga, moraliska eller sociala 
utveckling”123. ”Konventionsstaterna åtar sig att skydda barnet mot alla former av sexuellt 
utnyttjande och sexuella övergrepp. För detta ändamål skall konventionsstaterna särskilt vidta alla 
lämpliga nationella, bilaterala och multilaterala åtgärder för att förhindra (a) att ett barn förmås 
eller tvingas att delta i en olaglig sexuell handling; (b) att barn utnyttjas för prostitution eller 
annan olaglig sexuell verksamhet…”124 

Artikel 38 behandlar skyddet för barn som utsätts för väpnad konflikt. Konventionsstaterna 
”åtar sig att respektera och säkerställa respekt för regler i internationell humanitär rätt som är 
tillämpliga på dem i väpnade konflikter och som är relevanta för barnet” och ska ”vidta alla 
tänkbara åtgärder för att säkerställa att personer som inte uppnått 15 års ålder inte deltar direkt i 
fientligheter” de ska även ”avstå från att rekrytera en person som inte har uppnått 15 års ålder till 
sina väpnade styrkor. Då rekrytering sker bland personer som fyllt 15 men inte 18, skall 
konventionsstaterna sträva efter att i först hand rekrytera dem som är äldst” och slutligen ”i 
enlighet med sina åtaganden enligt internationell humanitär rätt att skydda civilbefolkningen i 
väpnade konflikter vidta alla tänkbara åtgärder för att säkerställa skydd och vård av barn som 
berörs av en väpnad konflikt”125. Rättigheterna i den 38e artikeln skiljer sig från konventionens 
andra artiklar genom att, som enda artikel i konventionen, rikta sig endast till personer under 15 

                                                 
118 UD info 1999, s.15 
119 Barnkonventionen, artikel 19.1 
120 UNICEF: HANDBOK OM BARNKONVENTIONEN 2008, s.190 
121 Barnkonventionen, artikel 27.1 
122 Barnkonventionen, artikel 29.1 (d)  
123 Barnkonventionen, artikel 32.1 
124 Barnkonventionen, artikel 34.1 
125 Barnkonventionen, artikel 38.1-4 
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år.126 Det var på grund av staternas oenighet gällande frivillig anslutning eller värnplikt, samt 
möjligheter att kunna utbilda och träna barn utan att för den delen ha syftet att använda dem i 
strid som den 38e artikeln kom att utformas som den gjorde. Under förhandlingarna vid 
författandet av konventionstexten övervägdes till och med att man helt skulle utesluta artikel 38 
på grund av den rådande oenigheten kring dess innehåll. Emellertid ansåg arbetsgruppens 
ordförande att det kanske ändå vore att föredra att ha en artikeltext innehållande i alla fall vissa 
överenskommelser i frågan än att ta bort artikeln helt. Åldersgränserna i artikeln får ses som en 
medelväg av de många olika åsikter som framkom vid författandet av konventionen. Samtidigt 
tydliggör den hur det är fråga om minsta gemensamma nämnare som blir avgörande när 
meningsskiljaktigheterna är för stora vid tillkomsten av de oerhört viktiga internationella 
lagarna.127 

Konventionen är det mest uttömmande MR-dokumentet av idag. Den antogs enhälligt av 
Generalförsamlingen den 20 november 1989 och trädde i kraft 2 september 1990.128 
Konventionen är närmast universellt accepterad och är antagen av 193 stater, det vill säga alla 
världens stater förutom USA och Somalia.129 Anledningen till att de båda staterna valt att inte 
ratificera konventionen skiljer sig åt. I Somalias fall finns det för tillfället ingen möjlighet då staten 
sedan 1991 ”egentligen” inte existerar på grund av avsaknaden av en fungerande statsapparat.130 
För USA:s del är frågan om ratificering problematisk. Dels finns i USA en grundläggande 
misstänksamhet mot att underkasta sig internationell lagstiftning, dels är en av de invändningar 
som USA har mot Barnkonventionen är att den kan komma att försvaga föräldrars autonoma 
ställning genom erkännandet av barnets rättigheter.131 Vid författandet av konventionen 
underströk den amerikanske representanten vid förhandlingarna att USA emellertid inte önskar se 
barn användas som soldater i krig, och att 15-årsgränsen reflekterade då tillämpbar internationell 
lag.132 Dock genomdrev USA att artikel 38 kom att rikta sig till ”personer” som inte uppnått 15 
års ålder och inte ”barn”.133 Ratificeringsprocessen av diverse internationella traktater är 
tidskrävande för USA:s del, speciellt när det gäller de konventioner som rör mänskliga rättigheter. 
Det pågår för närvarande en uttömmande utredning om Barnkonventionen på något sätt strider 
                                                 
126 Happold 2005, s.72 
127 UNICEF: HANDBOK OM BARNKONVENTIONEN 2008, s.396, 398; Breen 2007, s.83, 86-87 
128 http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-1&chapter=4&lang=en# EndDec 
(senast besökt 110427); Detrick (ed.) 1992, s.1; Holzscheiter 2010, s.85 
Genom att konventionen trädde ikraft endast nio månader efter dess antagande gör det den till den snabbast 
ikraftträdande FN-traktaten någonsin, se Holzscheiter 2010, s.85 
129Vilka båda har signerat men inte ratificerat konventionstexten. 
www.unicef.se/barnkonventionen/barnkonventionens-historia; 
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en# 17 (senast 
besökta 110427); Fox 2005, s.37; Druba 2002, s.273; Happold 2008, s.63, 65; Freeland 2008, s.34; Archard 2004, s.58, 
Holzscheiter 2010, s.83; Noguchi 2002, s.355; Melton and Wilcox 2001, s.10 m.fl. 
130 UI, Länder i fickformat nr 217 Somalia/Djibouti 2007, s.9 
131 Melton and Wilcox 2001, s.11 
132 USA tillåter rekrytering på frivillig basis till landets väpnade styrkor från och med 17 år, se Child Soldiers Global 
Report 2008, s.358, 407 
133 Legislative History of the Convention on the Rights of the Child 2007, Vol. II s.794-795; Breen 2007, s.85 
Emellertid var det representanterna från Storbritannien som såg till att det överhuvud taget blev en gräns vid 15 års 
ålder. Se Breen 2007, s.84 

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-1&chapter=4&lang=en#EndDec
http://www.unicef.se/barnkonventionen/barnkonventionens-historia
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en#17
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mot den nationella lagstiftningen, på federal eller delstatsnivå. Först när det arbetet är avslutat 
finns det möjlighet till ratificering.134 

Archard poängterar att genom Barnkonventionen ges barnet status som rättighetssubjekt i 
sig självt, både i juridisk mening och moraliskt, och att den uttrycker en slags allmänuppfattad 
barnrättskanon.135  Även Anna Holzcheiter menar att CRC utgör den mest fundamentala 
katalogen av de normer som ser till barnets bästa och dess skydd. Inom det politikområde som 
behandlar barnet och dess rättigheter fortsätter konventionen att ha ett stort inflytande på 
lagstiftningen.136 Tyvärr är dock Barnkonventionen inte utformad för alla parter, som till exempel 
icke-statliga aktörer i en konflikt, utan endast tillämpbar på stater.137 

Den 25 maj 2000 framlades och antogs enhälligt i FN:s Generalförsamling det fakultativa 
protokollet till Barnkonventionen angående barns inblandning i väpnad konflikt.138 I protokollets 
preambel refereras det till både Romstadgan och ILO:s konvention 182, och det understryks att 
de rättigheter som rör barnet kräver ett särskilt skydd. Likt den konvention som protokollet är 
kopplat till benämner den barn som alla människor under 18 år, om barnet inte myndigförklarats 
tidigare enligt för barnet gällande relevant lagstiftning.139 Enligt protokollet, vilket trädde i kraft i 
maj 2002, ska stater ”vidta alla genomförbara åtgärder” för att den som är under 18 år inte deltar 
direkt i stridigheter och att den som ännu inte fyllt 18 år ”inte blir föremål för obligatorisk 
rekrytering” till de av protokollet bundna staternas styrkor.140 I och med protokollet förbjuds, för 
den som är under 18 år, värnplikt eller rekrytering under tvång till nationella styrkor. Däremot 
tillåts frivillig rekrytering av barn under 18 år till regeringsstyrkor, men förbjuder detta till 
väpnade grupper.141 De fördragsslutna staterna måste dock genom protokollet höja 
minimiåldern142 för rekrytering och det frivilliga barnet måste minst vara 16 år.143 Övriga väpnade 
grupper förbjuds helt att rekrytera den som inte är myndig.144 Däremot finns det inget tillägg om 
att vid rekryteringen ge förtur till dem som är äldst, vilket alltså på sätt och vis försvagar skyddet 
som finns i Barnkonventionen.145 Genom det fakultativa protokollet har åldersgränsen för barns 
deltagande i militär verksamhet således höjts med ett år. Detta som ett led i att stärka 
möjligheterna för att kunna genomföra principen om att barnets bästa skall komma i främsta 

                                                 
134 http://www.unicef.org/crc/index_30229.html (senast besökt 110427); Melton and Wilcox 2001, s.11 
135 Archard 2004, s.58 
136 Holzscheiter 2010, s.16 
137 Fox 2005, s.38 
138 A/RES/54/263; UNICEF: HANDBOK OM BARNKONVENTIONEN 2008, s.401, 449, Fox 2005, s.38, 
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-b&chapter=4&lang=en, (senast 
besökt 101230)  
139 CRC-OP, preambel 
140 CRC-OP, art.1 och 2 
141 CRC-OP, art.4; Druba 2002, s.273 
142 15 år enligt Barnkonventionen 
143CRC-OP art.3.1; Druba 2002, s.275; UNICEF: HANDBOK OM BARNKONVENTIONEN 2008, s.396, 449-
450; Breen 2007, s.94 
144 CRC-OP, art.4; Becker 2005 
145 Ang 2005, s.55 

http://www.unicef.org/crc/index_30229.html
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-b&chapter=4&lang=en
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rummet vid alla åtgärder som rör barn.146 Staterna bundna av protokollet ska se till att de som 
frivilligt ansluter sig till statliga militära styrkor gör det ”genuint frivilligt”, att den frivillige är fullt 
införstådd med vad det innebär att vara militär och att rekrytens föräldrar, eller annan som har 
det lagliga ansvaret för barnet, givit sitt samtycke.147 Vid tilläggsprotokollets författande uppstod 
samma problem, som vid tillkomsten av konventionen det är bundet till, med att nå samförstånd 
i frågan om att protokollet skulle skydda alla personer under 18 år från att delta i strid, direkt 
såväl som indirekt.148 

 Protokollet är det senaste internationella instrument som utformar de lagar och regler som 
gäller rekryteringen av barn till väpnade styrkor. Steven Freeland pekar på den problematik som 
det realpolitiska faktumet i frågan om användandet av barnsoldater utgör. Eftersom den 
dominerande angelägenheten bör vara skyddandet av barn ser därför instrumentet till behovet av 
att öka detta skydd av barn från inblandning i väpnade konflikter.149 

3.1.3 ILO:s konvention 182 
Konvention om förbud mot och omedelbara åtgärder för avskaffandet av de värsta formerna av 
barnarbete150, eller ILO:s konvention 182, antogs 17 juni 1999 och trädde i kraft 19 november 
2000. Konventionen antogs enhälligt av organisationens medlemsstater under den 87:e ILC.151 
Likt Barnkonventionen definierar ILO-konventionen alla människor under 18 års ålder som 
barn.152 Konventionen skiljer sig till viss del ifrån CRC i fråga om vem innehållet berör. I ILO-
konventionen finns det inget myndighetstillägg utan skyddet och rättigheterna innefattar alla 
under 18 år, oavsett om de av någon anledning har blivit myndigförklarade tidigare.153 

De arbeten som anses vara de värsta formerna av barnarbete är enligt konventionen ”alla 
former av slaveri och med slaveri jämförbara bruk och sedvänjor, så som handel med barn, 
träldom för skuld, livegenskap och tvångsarbete, inklusive rekrytering med våld eller tvång av barn för 
utnyttjande i väpnade konflikter”, samt ”arbete som genom sin natur eller de omständigheter under 
vilka de utförs kan skada barns hälsa, säkerhet eller moral”.154  

Enligt chefen för den svenska regeringsdelegationen vid ILC-förhandlingarna åren 1998-
1999 om konventionen om de värsta formerna av barnarbete, riskerade den även för några högt 
utvecklade OECD-länder utomordentligt kontroversiella frågan om barnsoldater och militärt 
arbete för barn att stjälpa hela konventionsarbetet. Den enda möjliga politiska utvägen var att 
man avstod från att ta upp frågan med hänvisning till det pågående, men då resultatmässigt ännu 

                                                 
146 CRC-OP, preambel 
147 CRC-OP, art.3.3; UNICEF: HANDBOK OM BARNKONVENTIONEN 2008, s.450 
148 UNICEF: HANDBOK OM BARNKONVENTIONEN 2008, s.449 
149 Freeland 2008, s.35-36 
150 Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination on the Worst Forms of Child 
Labour 
151 Breen 2007, s.95; Noguchi 2002, s.355 
152 ILO konvention 182 art. 2; Freeland 2008, s.34 
153 Noguchi 2002, s.356-357 
154 ILO konvention 182 art.3 (a), min kursivering 
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icke kända, FN-arbetet med tilläggsprotokollet som skulle slutföras år 2000. ”En tragisk 
försvagning av ILO-konventionen” enligt delegationschefen.155  

Till skillnad från övrig internationell lagstiftning utarbetas i ILO alla internationella normer 
på trepartisk basis, det vill säga det inom FN unika system där representanter för 
medlemsstaternas regeringar, arbetsgivare och arbetstagare deltar på lika villkor.156 Konventionen 
är ratificerad av 173 av organisationens 183 medlemsstater.157 ILO:s liksom även FN:s 
konventioner är bindande endast för de medlemmar som har ratificerat dem.158 

3.2 IHL 
Den internationella humanitärrätten, den andra lagstiftningsgrunden, tillhör den internationella 
juridikens och folkrättens äldsta lagområde och har till stor del vuxit fram ur sedvanerätten. IHL 
reglerar främst mellanstatliga relationer. Humanitärrätten är en kodifiering av “humanity’s concern for 
the vicitms of war”.159 IHL är utformad för och ämnar begränsa de värsta utfallen och påverkan krig 
kan föra med sig, genom att begränsa tillåtelsen av användandet av olika sorts krigföring och 
vapen.160 Till skillnad från HRL är IHL applicerbar endast när en väpnad konflikt föreligger.161 

3.2.1 Genèvekonventionerna med tilläggsprotokoll 
En av grundstenarna för humanitärrättens och krigets lagar är de fyra Genèvekonventionerna 
från 1949.162 Konventionerna reglerar skyddet och rättigheterna för både dem som drabbas av 
och deltar i krig och väpnad konflikt.163 Det är den 3:e och 4:e konventionen som är applicerbar 
på frågan om barn i väpnade konflikter.164 Genom att 194 stater har ratificerat konventionerna är 
dessa de internationellt mest ratificerade juridiska dokumenten och har således universell 
giltighet.165 

Konventionerna saknar, likt all övrig IHL, en klar och tydlig definition av barn, men 
åldersgränsen 15 år tycks, genom att den nämns som gräns i flera av konventionernas artiklar, 
vara den ålder som i alla fall utmärker någon särställning från vuxna. Emellertid skiljer sig 

                                                 
155 Samtal med den dåvarande chefen för den svenska regeringsdelegationen, våren 2011 
156 http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/who-we-are/tripartite-constituents/lang--en/index.htm (senast besökt 
2011-05-26); Noguchi 2002, s.364 
157 http://www.ilo.org/ilolex/english/newratframeE.htm; 
http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/country.htm (senast besökta 2011-05-29) 
158 ILO konvention 182 art 10.1 
159 Quénivet 2008, (i Arnlod and Quénivet ed.) s.2; Kolb 1998 
160 Freeland 2008, s.39 
161 Nowak 2003, s.39 
162 www.ne.se sökord: folkrätt (senast besökt 2011-05-18); http://www.icrc.org/eng/war-and-law/treaties-
customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm (senast besökt 2011-05-23) 
163 www.ne.se sökord: Genèvekonventionerna (senast besökt 2011-05-18) 
164 Drenik 2009, s.167 
165 http://www.icrc.org/eng/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-
conventions.htm (senast besökt 2011-05-23) 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/who-we-are/tripartite-constituents/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ilolex/english/newratframeE.htm
http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/country.htm
http://www.ne.se/
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http://www.ne.se/
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http://www.icrc.org/eng/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm
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innehållet i artiklarna i konventionerna åt mellan dem som är under 15 år och dem som är under 
18 år gamla.166   

Genom den fjärde av de fyra Genèvekonventionerna kom barn/underåriga att få en speciell 
ställning i den internationella humanitärrätten, då de inom denna kom att betraktas som civila och 
således berättigas särskilt skydd vid konflikt. Konventionen anger dock inte heller någon specifik 
ålder för vem som är ett barn, men det har kommit att antas att alla under arton år ansågs kunna 
få åtnjuta särskilt skydd och hänsynstagande.167 

Nästan trettio år efter att de fyra konventionerna utarbetades upprättades två 
tilläggsprotokoll till ursprungstexterna. De båda protokollen antogs för att göra den rådande IHL 
mer passande för att reglera ny vapenteknologi och krigföring i nutida konflikter och de reglerar 
såväl internationella som icke-internationella väpnade konflikter.168 

Det första tilläggsprotokollet är tillämpbart på internationella väpnade konflikter. Enligt 
protokollet är kombattanter medlemmar av en parts i konflikten väpnade styrkor.169 Artikel 77 i 
protokollet handlar om skyddet av barn. Bland annat uttrycks att barnet, på grund av sin ålder 
eller andra anledningar ska ”vara föremål för särskild respekt”.170 För att barn under femton år 
inte ska rekryteras till de väpnade styrkorna ska de av protokollet bundna staterna vidta alla 
tänkbara åtgärder. Det görs även en åldersprioritering i åldrarna 15 till 18 år och företräde vid 
rekrytering ska ges åt dem som är äldst.171 Barnet ges ett långtgående skydd genom att dödsstraff 
för brott utfört under den pågående konflikten inte får utdömas mot den som var under arton år 
vid tidpunkten då brottet begicks.172   

Det andra tilläggsprotokollet tillkom på grund av att offren för icke-internationella 
konflikter, vilka efter andra världskriget varit i majoritet, tidigare endast skyddats av 
Gemensamma Artikel 3 i de fyra grundkonventionerna.173 Innehållet är applicerbart på konflikter 
av icke-internationell karaktär. Barn under femton år får enligt den fjärde artikeln inte ”inkallas till 
stridskrafterna eller tillåtas deltaga i fientligheterna”.174 Likt det första tilläggsprotokollet får 
dödsstraff ”icke avkunnas mot personer som vid den tidpunkt då brottet begicks ej nått aderton 
års ålder”.175 Således innebär protokollen en slags indelning av barn i yngre, de under femton år, 
och äldre, de mellan femton och arton års ålder.176  

                                                 
166 Druba 2002, s.272; Happold 2008, s.63; Breen 2007, s.76-77 
167 Fox 2005, s.31 
168 http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/additional-protocols-1977.htm (senast besökt 2011-05-23) 
169 GC-OP I, art.43.2 
170 GC-OP I, art.77.1 
171 GC-OP I, art.77.2 
172 GC-OP I, art.77.5 
173 http://www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO/475?OpenDocument (senast besökt 2011-05-23); GC-OP II, preambel 
174 GC-OP II, art.4.3(c)  
175 GC-OP II, art.6.4 
176 Rosen 2009, s.91 
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3.3 Sedvanerätten 
Enligt folkrätten är stater bundna endast till de konventioner som de valt att anta.177 
Sedvanerätten å andra sidan ger uttryck för staters opinio juris (sive necessitatis), det vill säga åsikter 
om att deras agerande är lagenliga (inklusive uppfattningen om lagenlighetens nödvändighet) och 
deras allmänna, sammanhängande och utbredda praxis (usus). Sedvanerätten definieras genom 
den 38:e artikeln i stadgan till ICJ som ”international custom, as evidence of a general practice accepted as 
law”.178 Denna oskrivna rätt har staterna alltså redan indirekt godkänt genom att den speglar 
staters sedvänja och övertygelsen om dess nödvändighet.179 Barns rättigheter och inblandning i 
väpnade konflikter regleras även inom denna gren av folkrätten. 

 2005 gjordes av Internationella Rödakorskommittén (ICRC) en grundlig utredning och 
definition av den internationella sedvanerätten. Fyra regler speciellt utformade för barn behandlar 
barn i väpnade konflikter, internationella såväl som konflikter av icke-internationell karaktär.180 
Reglerna uttrycker att: “children who are deprived of their liberty must be held in quarters separate from those 
of adults, except when families are accommodated as a family”181,”children affected by armed conflict are entitled to 
special respect and protection”182, “children must not be recruited into armed forces or armed groups”183 och 
“children must not be allowed to take part in hostilities”.184 De tre senare reglerna kommer nedan att 
presenteras närmare i och med deras tydligare relation till barnsoldater och väpnade konflikter. 

Enligt regel 135 har barn som aktivt deltar i krig alltid rätt till det speciella skydd som 
uttrycks i den fjärde Genèvekonventionens artiklar 23-24, 38, 50, 76 och 89 samt i artikel 70(1) i 
det första tilläggsprotokollet och artikel 4(3) i det andra protokollet.185 Skyddet innebär i 
praktiken barns rätt till bland annat skydd mot alla former av sexuellt våld, att de på grund av 
säkerhetsskäl ska evakueras från krigszonen och deras rätt till mat, sjukvård och utbildning.186 Att 
dödsstraff för brott begånget under strid inte får utmätas mot den som var under 18 år då brottet 
begicks räknas även det till sedvanerätten.187 

I den 136:e regeln meddelas enligt Genèvekonventionernas TP I artikel 77(2) och TP II 
artikel 4(3)(c) att rekrytering av barn är förbjudet. Samma förbud finns även i Barnkonventionen, 
ILO 182, Romstadgan och i det regionala instrumentet African charter on the Rights and Welfare 
of the Child. Utredningen visar att detta förbud gäller i både internationella och icke-

                                                 
177 Ang 2005, s.24 
178 Statute of the International Court of Justice, art.38.1(b); Henckaerts and Doswald-Beck 2005, Vol. I, s.xxxi-xxxii 
179 Strömberg & Melander 2003, s.16-17; Linderfalk 2006, s.27; www.ne.se sökord: sedvanerätt (senast besökt 2011-
05-25); Villanueva Sainz-Pardo 2008, s.587 
180 Drenik 2009, s.170; Henckaerts and Doswald-Beck 2005, Vol. I, s.443, 479, 482, 485 
181 Rule 120 (se Henckaerts and Doswald-Beck 2005, Vol. I, s.433) 
182 Rule 135 (se Henckaerts and Doswald-Beck 2005, Vol. I, s.479) 
183 Rule 136 (se Henckaerts and Doswald-Beck 2005, Vol. I, s.482) 
184 Rule 137 (se Henckaerts and Doswald-Beck 2005, Vol. I, s.485) 
185 Henckaerts and Doswald-Beck 2005, Vol. I, s.479-480; Drenik 2009, s.171 
186 Henckaerts and Doswald-Beck 2005, Vol. I, s.481 
187 Henckaerts and Doswald-Beck 2005, Vol. I, s.482; se även GCIV, art.68; GC-TP I, art. 77(5); GC-TP II, art.6(4)   
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internationella konflikter.188 Barn är enligt sedvanerätten de under femton år, med tillägget att vid 
rekrytering av de som är mellan 15 och 18 år ska de som är äldst prioriteras.189  

Förbudet i den 137:e regeln i kodifieringen av sedvanerätten mot barns deltagande i 
fientligheter grundar sig på GC-TP I artikel 77(2), TP II artikel 4(3)(c), CRC, African Charter on 
the Rights and Welfare of the Child och Romstadgan artikel 8(2)(xxvi) samt (e)(vii) vilka uttrycker 
förbudet mot att barn under femton år deltar i strid då det enligt stadgan anses som 
krigsförbrytelser. I artikel 4 (c) i stadgan för ”the Special Court of Sierra Leone” uttrycks 
detsamma.190 Förbudet gäller för både aktivt och direkt deltagande i strid som för de mer 
indirekta aktiviteter, som spionage och posteringsuppdrag, vilka är kopplade till striden.191 Rent 
sedvanerättsligt är det sålunda inte tillåtet för barn under 15 år att delta i väpnade konflikter.192 

3.4 Övriga juridiska dokument 
Förutom de konventioner och protokoll som presenterats ovan finns det en stor mängd övrigt 
juridiskt material som är tillämpbart på frågan om barnsoldater och barns inblandning i väpnade 
konflikter. 

Romstadgan193 från 1998 ligger till grund för inrättandet av den Internationella 
brottmålsdomstolen, ICC i Haag, vilken är den första traktatsbaserade internationella domstolen. 
Den permanenta institutionens jurisdiktion utövas över enskilda personer anklagade för de, av 
det internationella samfundet sett, allvarligaste brotten och domstolen innehar internationell 
rättskapacitet.194 Innehållet i stadgan tar särskild hänsyn till det unga barnets rättigheter i och med 
att all form av rekrytering195 och användandet av barn under 15 år i krig räknas som 
krigsförbrytelser.196 Emellertid kan ingen under stadgan hållas ansvarig för rekrytering av barn 
mellan femton och arton år.197 Domstolen ställer inför rätta och dömer endast den som är över 
arton år198 då man menar att ”criminal proceedings and punishment can have an adverse impact on youth and 

                                                 
188 Henckaerts and Doswald-Beck 2005, Vol. I, s.483 
189 Henckaerts and Doswald-Beck, 2005, Vol. I, s.484-485 
190 Henckaerts and Doswald-Beck 2005, Vol. I, s.485-486 
191 Henckaerts and Doswald-Beck 2005, Vol. I, s.487 
192 Henckaerts and Doswald-Beck 2005, Vol. I, s.488 
193 A/CONF.183/9 
194 Romstadgan, art. 1, 3.1, 4.1, 5.1, 25; http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/About+the+Court (senast besökt 
2011-05-23) 
195 Genom värnplikt eller värvning 
196 Romstadgan art. 8.2(e)(vii); UNICEF: HANDBOK OM BARNKONVENTIONEN 2008, s.396; Drenik 2009, 
s.173-174; www.ne.se sökord: barnsoldater (senast besökt 2011-05-18); Becker 2005  
Brottet innebär en grav överträdelse av den humanitära rättens lagar enligt Gemensamma Artikel 3 i de fyra 
Genèvekonventionerna och de båda tilläggsprotokollen. Krigsförbrytelser räknas även inom ramen för jus cogens-
normerna, vilka är tvingande allmänna folkrättsnormer och av det internationella samfundet som helhet godtagna och 
erkända som normer från vilken ingen avvikelse är tillåten, se Wienkonventionen om traktaträtten 1969, art.53; se 
även Villanueva Sainz-Pardo 2008, s.564, 586 
197 Ang 2005, s.43 
198 Romstadgan, art.26 

http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/About+the+Court
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can re-traumatize children”.199 Enligt stadgan räknas inte alla under 18 år som barn, detta på grund av 
de många definitioner som finns av termen.200 Stadgan bidrar alltså inte med något ytterligare 
skydd för soldaten mellan 15 och 18 år.  

Säkerhetsrådet har antagit flera resolutioner som behandlar ämnet. 1999 antogs resolution 
1261 enligt vilken parterna i en konflikt ska ”undertake such feasible measures during armed conflicts to 
minimize the harm suffered by children”.201 Säkerhetsrådet fördömer starkt “the targeting of children in 
situations of armed conflict, including … recruitment and use of children in armed conflict in violation of 
international law”.202 Genom resolution 1314 från år 2000 och 1379 (2001) uppmanas stater att 
ratificera Barnkonventionens tilläggsprotokoll, den senare även till ratificering av ILO 182.203  
2003 antogs resolution 1460, i vilken Säkerhetsrådet anmodar alla parter i väpnade konflikter att 
omedelbart upphöra med rekryteringen och användandet av barn i konflikter i de fall som det 
strider mot tillämpbar internationell rätt.204 I resolution 1539 från 2004 utvidgas förbudet mot att 
rekrytera och använda barn i väpnade konflikter till att inte bara strida mot internationell 
lagstiftning gällande för parterna i konflikten. Det är även oförenligt med de rättigheter som avser 
att skydda barnet.205 Genom resolution 1539 och 1612 instiftades även en arbetsgrupp i rådet 
med övervaknings- och rapporteringsuppgifter i frågan.206 Säkerhetsrådet understryker i 
resolutionerna de negativa effekter som väpnad konflikt har på barn och ser detta på längre sikt 
som problematiskt för att kunna upprätthålla varaktig fred, säkerhet och utveckling.207 

I stadgan till the Special Court for Sierra Leone, en domstol som inrättades för att ställa 
inför rätta de som under inbördeskriget i Sierra Leone var ansvariga för de grövsta brotten mot 
IHL.208 Domstolen ser all typ av värvning eller värnplikt av barn under 15 år till beväpnade 
grupper eller för att aktivt låta dem användas i stridigheter som en allvarlig överträdelse av 
internationell humanitärrätt.209 Ingen jurisdiktion råder över den som vid tidpunkten för det brott 
som den blivit anklagad för var under femton år. För förövare mellan 15 och 18 år gäller att de på 
grund av sin ålder ska behandlas med särskild värdighet med tanke på deras möjligheter till en 
positiv återanpassning till samhället. Detta enligt domstolen i enlighet med gällande 
internationella MR-standarder i allmänhet och barnets rättigheter i synnerhet.210 

Den Afrikanska Stadgan om Barnets Rättigheter och Välfärd är ett regionalt skydd för 
barnets rättigheter. Barn är enligt stadgan alla människor under 18 år och i alla omständigheter 

                                                 
199 Drenik 2009, s.174 
200 Villanueva Sainz-Pardo 2008, s.574 
201 S/RES/1261, 8 (1999) 
202 S/RES/1261, 2 (1999) 
203 S/RES/1314, 4 (2000); S/RES/1379, 9 (e) (2001) 
204 S/RES/1460, 3 (2003) 
205 S/RES/1539, 1, 6 (2004) 
206 Villanueva Sainz-Pardo 2008, s.563; S/RES/1612, 8; S/RES/1539, 2 
207 S/RES/1261; S/RES/1314; S/RES/1379; S/RES/1460; S/RES/1539; S/RES/1612; S/RES/1882 
208 Statute of the Special Court for Sierra Leone 2002, art. 1.1 
209 Statute of the Special Court for Sierra Leone 2002, art. 4(c)  
210 Statute of the Special Court for Sierra Leone 2002, art. 7.1 
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som rör barnet ska barnets bästa eftersträvas.211 I frågan om barn i väpnade konflikter meddelar 
stadgan att dess fördragsslutande parter ska respektera och iaktta gällande IHL och att de ska 
vidta alla tänkbara åtgärder för att rekryteringen av barn till såväl beväpnade styrkor som grupper 
motverkas och se till att barn inte deltar aktivt i väpnade konflikter.212 Genom barns inneboende 
rätt till livet får dödsstraff inte utdömas mot dem.213 

År 2007 tillkom efter ett samarbete av UNICEF, flera olika stater och NGO:s, som en 
uppdatering av Kapstadsprinciperna från 1997, ”the Paris Principles” och ”the Paris Commitments”.214 
Principerna syftar till att främja goda sedvänjor och har barnets rättigheter som utgångspunkt för 
arbetet med problemet med barn som är inblandade i väpnade grupper eller styrkor och ser 
framför allt till behovet av att få ett slut på den straffrihet som råder för dem som rekryterar 
och/eller använder barn i väpnade konflikter.215 I ”the Commitments” understryker man 
principernas vikt och man lovar att inte sky några medel för att få ett stopp på den olagliga 
rekryteringen och användandet av barn i väpnade styrkor och grupper.216 Innebörden av 
principerna och åtagandena har dock inte tyngden av att vara juridiskt bindande.  

3.5 Kopplingen mellan HRL och IHL 
Den internationella juridiken består som ovan nämnts i huvudsak av två olika delar. De båda 
juridiska systemen verkar för att, om än på olika sätt, värna om människors liv, värdighet och 
rättigheter och kompletterar således varandra.217 De är båda tillämpbara vid väpnade konflikter218 
men till skillnad från HRL kan det aldrig göras avkall från de lagar och regler som stipulerats i 
IHL.219 En överträdelse av en rättighet statuerad i en MR-traktat är emellertid inte heller 
detsamma som ett brott mot ”krigets lagar”.220 I UDHR görs det inget referat till värnandet av de 
mänskliga rättigheterna vid väpnade konflikter och de mänskliga rättigheterna omnämndes 
knappast heller vid författandet av de fyra Genèvekonventionerna.221 Går det då att avgöra 
kopplingar mellan de båda lagstiftningsgrunderna?   

I frågan om barnets rättigheter blir kopplingen mellan HRL och IHL ganska tydlig.222 
Barnkonventionen är en MR-traktat och tillhör alltså HRL-grenen av den internationella juridiken 

                                                 
211 African Charter on the Rights and Welfare of the Child 1990, art. 2, 4.1 
212 African Charter on the Rights and Welfare of the Child 1990, art. 22.1-2 
213 African Charter on the Rights and Welfare of the Child 1990, art. 5.1, 5.3 
214 se the Paris Commitments to protect children from unlawful recruitment or use by armed forces or armed 
groups, 2007, 20; S. J. Park 2010, s.335 
215 the Paris Principles and guidelines on children associated with armed forces or armed groups, 2007, 1.2, 1.4, 1,5, 
1.9; Villanueva Sainz-Pardo 2008, s.557 
216 the Paris Commitments 2007, 1-2 
217 http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/5kzmuy.htm (senast besökt 2011-05-23) 
218 HRL däremot är tillämpbar även i fredstid 
219 http://www.icrc.org/eng/war-and-law/ihl-other-legal-regmies/ihl-human-rights/overview-ihl-and-human-
rights.htm (senast besökt 2011-05-23) 
220 Rosen 2009, s.97 
221 Kolb 1998; Quénivet 2008, (i Arnold and Quénivet ed.) s.3 
222 Drenik 2009, s.169 
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och har en i internationell rätt unik utformning då den har bestämmelser som räknas till IHL. 
Fiona Ang skriver att CRC är unik i sin utformning genom att den i sin text sammanför både 
HRL och IHL, vilka alltså vanligtvis brukar behandlas separat. Hon menar att artikel 38 i 
konventionen är en hybrid mellan de juridiska grenarna då dess innehåll tydligt är bestämmelser 
av IHL-karaktär medan den till formen är en MR-traktat. Tilläggsprotokollet till 
Barnkonventionen angående barns inblandning i väpnad konflikt är det enda liknande universella 
MR-instrument som på samma sätt förenar IHL och mänskliga rättigheter. Ang menar att en 
IHL-bestämmelse i CRC i förlängningen innebär att det går att utöka och applicera delar av den 
internationella humanitärrätten i lagstiftning gällande mänskliga rättigheter. Vidare skulle detta 
kunna göra HRL tillämpbar på ickestatliga aktörer. Barnkonventionens tydliga definition av 
barnet kan i den 38e artikeln ses som ett ifrågasättande av de skillnader som görs i IHL mellan 
kombattanter och civila. Artikel 38 i CRC kan således komma att påverka tolkningar av gällande 
IHL.223 Till skillnad från IHL görs i MR-systemet ingen åtskillnad mellan rättigheterna för civila 
och kombattanter då en sådan åtskillnad går emot tanken om mänskliga rättigheter i sig självt. 
Rättigheterna är till för alla, oavsett börd, ålder, kön, sysselsättning etc. Därigenom är CRC 
tillgänglig för alla barn och således har barnsoldaten rätt att åtnjuta hela konventionens 
rättigheter.224 

                                                 
223 Ang 2005, s.3, 9, 63-64 
224 UDHR art. 1-2, 23; Ang 2005, s.29 
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4 Problemanalys 

Under studiens gång har det utkristalliserats framför allt tre specifika problemområden i debatten 
relaterade till förhållandet mellan barnets rättigheter och användandet av barn i väpnad konflikt. 
Det som främst problematiseras i debatten är åldersrelaterade frågor, skyddet av barn i den 
internationella juridiken samt vad som kan anses räknas till barnets bästa. Självklart är de tre 
problemområdena även nära sammankopplade med varandra, vilket gör frågorna och debatten än 
mer komplexa. Nedan kommer dessa problemområden att presenteras närmare för att sedan 
normativt analyseras. 

4.1 Problemområden 
Barn påverkas på många olika sätt av väpnade konflikter och barn är, på grund av att de tillhör 
samhällets mest sårbara, bland dem som far mest illa vid krig och väpnade konflikter.225 På grund 
av den påverkan krig har på det ”normala” livet där frihet, trygghet och rättigheter tillgodoses är 
just kriget som sådant ett av de kanske mest uppenbara hoten mot barndomen.226 Ang skriver: “it 
is obvious that children caught up in an armed conflict constitute a group particularly vulnerable to human rights 
violations”.227 Som visats ovan i kapitlet om det juridiska skyddet för barn mot att rekryteras och 
användas i väpnad konflikt skyddas inte alla barn under 18 år på samma sätt av dessa lagar. Inom 
HRL och IHL skiljer sig åldersspecificeringen åt mellan rättigheter och skydd. Näsman menar att 
åldersfrågan är ett av de mest vedertagna sätten att särbehandla människor på, och att olika typer 
av åldersreglering är vanliga för att skapa social ordning. Hon utvecklar vidare olika anledningar 
till att det finns skillnader i rättigheter som försvar för åldersdiskrimineringen gällande barn. 
”Vissa gränser avser att skydda barnet från andras aktiviteter (vilket barn alltså inte antas kunna 
skydda sig från själva i samma utsträckning som vuxna), gränser som ger barn skyldigheter och 
rättigheter med hänvisning till barns behov (som barn inte tilltros kunna se och hävda så som 
vuxna) gränser för barn skyldighet att ta ansvar (som det inte alltid är rimligt att de avkrävs) och 
gränser som avser att skydda barn genom att förbjuda aktiviteter barn inte antas klara av (vilket barn 
inte tilltros tillräckligt kunna bedöma själv och därför skulle kunna innebära risker både för barn 
själv och omgivningen).”228 

I frågan om vad som definierar ett barn är ålder inte den enda faktorn som spelar in. Det 
finns även olika sociala, kulturella och religiösa aspekter som utgör andra förutsättningar för 
begreppets innebörd. Freeland pekar på att det finns “cultures where the transformation from a child to 
an adult will be achieved by a specific act(s) irrespective of the age of the individual”.229 När dessa sätts i 
relation till problematiken om barnsoldater blir komplexiteten ännu mer framträdande. I och med 
                                                 
225 Drenik 2009, s.165-166; Freeland 2008, s.25 
226 Gustafsson, Lindkvist, Böhm 1987, s.11-12 
227 Ang 2005, s.1 
228 Näsman 2004, s.59 
229 Freeland 2008, s.29 
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teknikutvecklingen idag finns det heller inte längre någon naturlig koppling mellan vuxenhet och 
att bära vapen.230 I frågan om barnsoldater är deltagande i krig i vissa samhällen en slags 
övergångsrit och det finns alltså situationer då själva deltagandet i krigssituationer, och att ha 
status som ”krigare” anses positiva och på så sätt visar att personen inte längre är ett barn. Ålder 
är ett relativt enkelt och objektivt kriterium för definitionen av barn men det tar inte hänsyn till 
de kulturella värden som i vissa samhällen avgör hur och när barnet når vuxenlivet. De 
ceremoniella initiationsriter som markerar övergången från barndom till vuxenhet i en del 
samhällen är inte heller de åldersspecifika och skiljer sig i många fall från de i internationell 
lagstiftning fastställda ålderskriterierna som annars avgör vem som räknas som barn.231 Det är 
emellertid viktigt att beakta, vilket Fox poängterar, vad som kan räknas som acceptabla kulturella 
seder och vad som faktiskt är överträdelser och missbruk av barnets rättigheter.232 Det finns en 
tydlig ironi i meningsskiljaktigheterna om regleringen av tillåtandet av barnsoldater inom den 
internationella juridiken och frågor om barnets ålder. Det kan ses som en paradox att det 
samhälle som uttrycker behov av att skydda barn samtidigt kan tillåta att barn används i väpnade 
konflikter.233 Barn mellan 15 och 18 år kan enligt IHL rekryteras och användas i väpnade styrkor 
på samma premisser som vuxna. Vad som emellertid skiljer dem åt är att barn under arton år på 
grund av sin ålder, inte kan ställas till svars för sina handlingar enligt internationell straffrätt.234 

Nästa del i problematiken kring barnsoldater innefattar således det ansvar man kan ålägga 
barn för krigsförbrytelser de kan ha utfört som soldater.235 Barnsoldaten ska, enligt FN:s 
Barnrättskommitté, ”primärt anses vara ett offer för väpnad konflikt”, och att vara barnsoldat 
innebär en kränkning av barnets mänskliga rättigheter.236 Enligt IHL och även uttryckt i 
Romstadgan, är det lagligt att rekrytera och i väpnade styrkor använda barn under 18 år, så länge 
de är över 15 år.237 Från femton års ålder har barn alltså rätt att delta i väpnad konflikt på precis 
samma premisser som vuxna, det vill säga de över arton år. Den legitime barnsoldaten har i den 
väpnade konflikten samma rättigheter att bruka våld och skyldigheter att följa krigets lagar som 
övriga kombattanter. Den internationella brottmålsdomstolen ICC, som behandlar de allra värsta 
brotten, till exempel brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och folkmord, har emellertid 
ingen jurisdiktion över någon under 18 år.238 Till skillnad från den vuxne soldaten kan den mellan 
15 och 18 år alltså inte hållas ansvarig på samma sätt som en myndig person. Det finns här ett 
”glapp” på tre år, under vilka det går att vara soldat utan att riskera att ställas inför rätta för de 
eventuella brott man begår under den tiden. Drar man detta resonemang till sin spets skulle man 

                                                 
230 Happold 2005, s.4 
231 Freeland 2008, s.28-29 
232 Fox 2005, s.43 
233 Save the Children 1999, s.44 
234 Rosen 2009, s.84 
235 Rosen 2010 
236 CRC/GC/2005/6, punkt 56; Child Soldiers Global Report 2008, s.36, se även Paris Commitments 2007, 11 
237 Rome Statute of the International Criminal Court 1998, art. 8(2)(b)(xxvi) 
238 Rome Statute of the International Criminal Court 1998, art. 26: “The Court shall have no jurisdiction over any 
person who was under the age of 18 at the time of the alleged commission of a crime.”  
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kunna få hela arméer med soldater som inte kan straffas för eventuella överträdelser av krigets 
lagar.239  

Genom att barnsoldaten snarare ses som offer än förövare innebär det att det är mycket 
svårt att hålla dem ansvariga för eventuella krigsförbrytelser. Än idag har inget barn, det vill säga 
ingen under 18 år, ställts inför rätta i en internationell domstol.240 Fox ser det problematiskt att ge 
soldaten som är under 18 år en vuxens status. Detta menar hon ökar risken för att urholka vad 
som åstadkommits i fråga om rättigheter och skydd.241 Synsättet om barnsoldaten som offer och 
den efterföljande straffriheten är alltså ytterst diskutabel. 

Slutligen råder det i debatten en oenighet om vad som i Barnkonventionens tredje artikel är 
barnets bästa i relation till barnets rätt att fatta egna beslut angående frivillig anslutning till 
militära styrkor. Generellt sett vet man vad som gynnar eller för den delen inte gynnar ett barn. 
Vad som däremot är svårt är att i en given situation, på grund av att det finns för många 
komplexa variabler som spelar in, faktiskt veta vad som är barnets bästa.242 Svaren på frågan 
skiftar därigenom högst avsevärt mellan olika stater, NGO:s och teoretiker inom området. I 
diskussionen om detta går det att urskilja två huvudlinjer i argumentationen. Dels finns det de 
som försvarar barns rättigheter till och förmågan att själva fatta beslut om vad som är bäst för 
dem, i enlighet med CRC:s 12:e artikel, och dels de som argumenterar för barns ”oförmåga” att 
fatta väl avvägda beslut, på grund av deras ålder och därigenom omognad, och på så vis anser det 
som deras rätt att skyddas från eventuella ohyggliga konsekvenser av dessa beslut. Satt i relation 
till frågan om barnsoldater finns det de som menar att det är, eller i alla fall kan vara, en 
överträdelse av barnets rättigheter om det skulle införas ett totalförbud mot att barn under 18 år 
rekryteras till att bli soldater. De ser alltså inte hur användandet av barnsoldater kan kränka deras 
rättigheter.243 Inom den i MR-diskursen utvecklade straight-18approchen mot förbudet av barns 
rekrytering till och användande i väpnad konflikt, väger däremot barnets behov av skydd tyngre 
än rätten till frivillig anslutning. 

Vem och/eller vad avgör vad som faktiskt är barnets bästa? Archard understryker att barns 
åsikter är oerhört viktiga som informationskälla för dess önskningar och det barnet anser vara 
dess eget bästa måste betraktas som ett ovärderligt bevis på vad som faktiskt är det.244 Emellertid 
kan inte barnets egna uttryck och önskningar alltid ge oss en klar bild av vad som är bäst för 
det.245 Det är trots allt ett faktum att vad någon annan än barnet självt anser vara barnets bästa 
kanske egentligen inte heller är det.246 Enligt både tilläggsprotokollet till CRC och ILO:s 
konvention 182 är det förbjudet att genom värnplikt eller tvång på annat sätt rekrytera barn under 
18 år till väpnade arméer. Den som är äldre 15 år anses dock tillräckligt kapabel att avgöra om 
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den frivilligt vill ansluta sig till väpnade styrkor.247 Problem uppkommer när anledningar som kan 
verka vara frivilliga egentligen inte är det. Vad barnet upplever vara i dess bästa intresse ur 
politiskt och ekonomiskt perspektiv är exempel på varför barn väljer att bli soldater.248 Barn 
ansluter sig till väpnade styrkor eller grupper för att överleva, ”inte för att döda eller dödas”.249 
Det kanske inte alltid är så att de som ”frivilligt” ansluter sig till militära styrkor eller andra 
väpnade grupper gör det av helt fri vilja och som sin högsta önskan, utan faktiskt blir tvungna att 
ansluta sig då situationen kräver det på grund av att läget är sådant att det inte finns något val. 
Därför anser Brett och Specht att man måste förhålla sig kritisk till fall av barns påstådda frivilliga 
anslutning till militära styrkor. Happold menar att det är troligt att barn mellan femton och arton 
år tar skada av militärtjänstgöring. Han är alltså överens med Rosen om att militärtjänstgöring 
och barndom inte är kompatibla och att ett deltagande i väpnade konflikter aldrig kan vara i linje 
med vad som är barnets bästa.250 

4.2 Normativ analys 
Det normativa värde som analysen grundar sig på är antagandet att barnet, i egenskap av att vara 
just barn, har speciella rättigheter som inte får kränkas. Det normativa ställningstagandet utifrån 
vilket den avslutande diskussionen kommer att ledas är barns rätt att inte rekryteras till och 
användas i väpnade styrkor som barnsoldater utifrån principen om barns bästa. Värdet i det 
normativa ställningstagandet motiveras genom rättigheterna i Barnkonventionen och dess 
tilläggsprotokoll samt genom de förbud mot de värsta formerna av barnarbete som ILO: 
konvention 182 ställer upp. Grundantagandet för analysen är att till barn räknas alla människor 
under 18 år.  

Barnkonventionen bygger på fyra grundprinciper om icke-diskriminering, barnets bästa, 
barnets inneboende rätt till livet och om barns rätt till att höras i alla rättsliga och administrativa 
förfaranden som rör barnet. Principerna ska tas i beaktande vid eftersträvandet att upprätthålla 
barnets rättigheter genomgående i konventionens alla artiklar. Det är mot utfästelsen om att 
barnets bästa ska komma i främsta rummet, i enlighet med artikel 3.1 i CRC, som innebörden av 
den internationella juridikens skydd kommer att ifrågasättas.  

I regleringen av tillåtandet att rekrytera och använda barnsoldater görs det i den samlade 
internationella lagstiftningen skillnader i rättigheter för barn beroende på deras ålder. Genom 
tilläggsprotokollet till CRC, vilket är det senaste internationella dokumentet i ämnet, förbjuds all 
form av rekrytering och användning av barn under 16 års ålder i väpnade konflikter. För väpnade 
grupper som inte tillhör staters nationella förband är förbudet ännu mer omfattande, då det för 
dessa är totalförbjudet att ha barn under 18 år i sina led. Stater får emellertid tillåta att barn, under 
18 år, men dock över 15/16 års ålder, frivilligt ansluter sig till deras styrkor. På grund av det glapp 
i den internationella juridiken som tillåter stater att rekrytera barn från 15 år (IHL)/16 år (HRL) 
samtidigt som barnen inte kan ställas till svars inför en internationell domstol för eventuella brott 
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begångna som soldater (om de vid tidpunkten för brottet var under arton år) måste det ses som 
”bättre” om man i enlighet med den så kallade straight-18-policyapproachen införde ett 
totalförbud mot rekrytering till och användande av barn i väpnade styrkor och grupper. Om ett 
totalförbud infördes kan problematiken med straffriheten för en del soldater inte uppstå. 
Förbudet kan underbyggas utifrån det normativa perspektiv som jag har antagit, vilket innebär att 
alla barn i frågan ”barnsoldater” ska ha samma rättigheter och skydd. Ingen åldersspecificering 
eller åldersdiskriminering får göras. Om man gör en skillnad i rättigheterna för barnet på grund av 
ålder kan det preciserade värdet inte upprätthållas. Den internationella juridiken är alltså inte 
tillfredsställande i förhållande till ställningstagandet. 

Hur åsidosätts då principen om barnets bästa genom att tillåta barn att delta i väpnade 
konflikter? Förbudet i CRC:s 38:e artikel kan enligt mitt ställningstagande av olika anledningar 
inte se som tillfredsställande. Först och främst riktas artikelns skydd inte till alla barn utan endast 
till personer under 15 år. Barnets bästa behandlas sålunda inte av artikeln. För det andra har barnet 
en inneboende rätt till livet (art.6.1) vilket onekligen äventyras vid deltagande i krig. Barnets 
överlevnad och utveckling ska tillförsäkras av de fördragsbundna staterna till det yttersta av deras 
förmåga. Barnet har vidare rätt till den levnadsstandard som krävs för dess fysiska, psykiska, 
andliga, moraliska och sociala trygghet och utveckling (art.26.1 och 27.1). Barnet ska skyddas mot 
fysiskt och psykiskt våld, utnyttjande av alla former samt de arbeten som kan äventyra barnets 
hälsa eller vara skadligt för dess utveckling (art.19.1, 32.1 och 36). I ICESCR står det uttryckligen 
att det skall vara straffbart att använda barn och ungdomar i de arbeten som sätter deras liv i fara 
eller kan hindra deras normala utveckling eller som äventyrar deras moral eller hälsa. I ILO:s 
konvention 182, artikel 3 (d), klargörs att barn inte ska utföra arbete som genom sin natur eller de 
omständigheter under vilka de utförs kan skada deras hälsa, säkerhet eller moral. Väpnade 
konflikter och användandet av barn som soldater i dessa utgör, utifrån barnets rätt till livet som 
en del av dess bästa, bortom allt rimligt tvivel ett hot mot alla dessa tre livsbetingelser. Det blir 
därigenom närmast trivialt att se att och hur alla dessa rättigheter kränks, samt att barnet utsätts 
för stor risk vid frivillig eller ofrivillig anslutning till militära styrkor eller väpnade grupper 
och/eller vid direkt eller indirekt deltagande i strid ansluten till militära styrkor eller väpnade 
grupper. 

Hur kan man sätta förbudet mot användandet av barnsoldater i relation till vad som är 
barnets rättighet att faktiskt få vara barn upp till arton års ålder och att som minderårig inte 
behöva utnyttjas? Barn är en del av samhället, men i och med statusen av att vara barn har de 
mycket begränsad möjlighet att kunna påverka hur samhället ser ut. I relation till väpnad konflikt 
blir problematiken framträdande. Krigsteoretikern Karl von Clausewitz skriver i sitt stora verk On 
War att “war is not merely a political act but a real political instrument, a continuation of political intercourse, a 
carrying out of the same by other means” och han menar att kriget alltså är politikens förlängning.251 
Clausewitz fortsätter, “while war is the means, and the means can never be thought of apart from the 
object”.252 Det går alltså inte att skilja de extrema handlingarnas medel från det utstakade politiska 
målet. Det kan då inte anses annat än rimligt att endast de som har rätt att delta i det politiska 
livet, genom rösträtt efter uppnådd myndighetsålder, ska kunna få användas som medel i 
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politikens mest extrema former. Barn bör ses som mål och inte som medel, och på grund av att 
de är just barn, inte som en bricka i det politiska spelet, ett spel som de ändå inte kan få vara med 
att påverka på lika villkor som vuxna. ”Barn har inte skapat krigen och ska inte heller vara med 
och utkämpa dem”.253 Men om barnet väljer att ansluta sig till väpnade styrkor och därigenom 
delta i krig, skulle då ett förbud mot att tillåta detta innebära en överträdelse av dess rättigheter? 

Vad som utgör det bästa för individen definieras enligt Hilde Bojer av dennes egna 
preferenser och samhällets bästa blir således summan av dess individers bästa. Hon utvecklar sin 
teori genom att påstå att barn i egenskap av att vara samhällets framtida producenter idag kan ses 
som en samhällsegendom.254 Önskvärdhet varierar mellan personer och tillfällen, likaså 
preferenstillfredsställelse. Vad som är önskvärt och vad som gör störst nytta eller ger oss störst 
lycka är således begreppsberoende på så vis att ”det är beroende av våra relativa uppfattningar 
såsom de tar sig uttryck i våra begrepp”.255 Skyddas barnet från de negativa påverkningar som 
krig innebär för dem och tillförsäkras de möjlighet att få sina mänskliga rättigheter respekterade, 
torde risken minska för att samhällsutvecklingen påverkas negativt. Den eventuella kränkningen 
av barnets rättigheter att fritt få uttrycka sin vilja och ”göra som det vill” väger därför utifrån det 
preciserade värdet och ställningstagandet inte lika tungt som att skydda barnet från att delta i en 
väpnad konflikt. Risken att barnet hämmas intellektuellt ökar om det deltar i en väpnad konflikt 
och utsätts för hemska våldsupplevelser. Det är rimligt att den som deltar i väpnad konflikt bör 
ha rätt att kunna få påverka situationen på civil och fredlig väg. Barnet, av olika anledningar extra 
utsatt i svåra situationer, ska i högre grad försäkras mot att användas som medel. Vi måste vara 
särskilt rädda om våra barn, det är ju de som ska förvalta framtiden. 

Barnets bästa utifrån det normativa värdet blir då att få växa upp i ”frid” tills det är arton år 
gammalt och att inte behöva utsättas för den moraliska, fysiska eller psykiska risk som deltagande 
i krig och väpnade konflikter innebär. Förbudet i den internationella juridiken mot rekrytering 
och användandet av barn i väpnade konflikter måste, för att ses som helt tillfredsställande enligt 
det normativa värdet och det preciserade ställningstagandet, innefatta alla barn, det vill säga alla 
under 18 år. 
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5 Avslutning 

5.1 Slutsatser 
Vare sig det är önskvärt eller inte utnyttjas och används barn som soldater i flera av dagens 
pågående väpnade konflikter. Problemen med att barn används som soldater är omfattande och 
djupgående. Fenomenet i sig är uttryck för allvarliga överträdelser av barnets rättigheter och sår 
enligt Wessells även frön till framtida konflikter. Barn ges genom överenskommelser och 
internationell juridik rätt till extra skydd och omtanke. Enligt den nästintill universellt ratificerade 
Barnkonventionen från 1989 räknas alla människor under 18 år som barn. Definitionen av barn i 
enlighet med konventionens ratifikationsstatus borde anses vara allmänt vedertagen. Emellertid är 
begreppets definition mångtydig och ytterst komplex då det även finns kulturella, sociala och 
religiösa faktorer som spelar in i definitionen av ett barn. Vad gäller barnsoldater är inte heller det 
begreppets innebörd helt fastställd. Barn deltar i krig på många olika sätt, och så länge de kan 
knytas till väpnade styrkor eller grupper anses de som barnsoldater oavsett om de varit direkt 
delaktiga i striden eller tjänat som exempelvis spioner, kockar eller sexslavar till styrkorna eller 
förbanden. Skyddet för barnsoldaten mellan 15 och 18 år är i den internationella juridiken 
genomgående mycket svagare än vad som med en MR-utgångspunkt vore önskvärt. 

Den internationella juridiken som behandlar frågan om rekrytering till och användandet av 
barn som soldater i väpnade konflikter regleras i två av systemets huvudgrenar, HRL och IHL. 
Inom båda grenarna finns det en uppenbar och allvarlig svaghet angående skyddet för 
barnsoldater. Barnkonventionen och dess tilläggsprotokoll om regleringen av barns deltagande i 
krig, förbjuder endast rekrytering genom tvång och användande av barn under 16 år i väpnad 
konflikt. Från och med sexton års ålder får alltså barn ”lagligt” vara soldater. ILO:s konvention 
182 innebär inte heller ett totalförbud mot användandet av barnsoldater. Rekrytering före 18 års 
ålder förbjuds endast i de fall då den skett genom våld eller tvång för användandet av barnen i 
väpnad konflikt. Själva användandet av barnsoldater, ett fenomen som torde vara en av de värsta 
formerna av barnarbete, behandlas däremot inte av ILO-konventionen. IHL och även den 
kodifierade sedvanerätten tillåter användandet av barnsoldater från och med då barnet är femton 
år. Rekryteringen och användandet får emellertid inte ske genom tvång. Enligt den internationella 
brottmålsdomstolen ICC i Haag ses det som krigsförbrytelser att rekrytera och i krig använda den 
som inte uppnått femton års ålder. Den internationella juridiken som avser regleringen av 
barnsoldatsfrågan framstår som inte bara svag utan även motsägelsefull. 

Relaterat till principen om barnets bästa satt i förhållande till rekryteringen och användandet 
av barn som barnsoldater är det juridiska ramverket tydligt kontradikterande genom att å ena 
sidan tillåta frivillig rekrytering till militära styrkor och samtidigt förbjuda detsamma till väpnade 
grupper, och genom att det å andra sidan genomgående i ramverket görs en åldersskillnad i fråga 
om rättigheter för yngre och äldre barn. Barnets mänskliga rättigheter skyddas inte fullt ut genom 
den åtskillnad i ålder som görs mellan yngre och äldre barn. Den åldersdiskriminering som görs i 
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CRC:s 38:e artikel visar snarare konventionens tomhet och betydelselöshet i fråga om att stärka 
skyddet för barn mot att delta i väpnad konflikt. Om Barnkonventionen ska kunna behålla sin 
status som det internationella instrument som bäst förespråkar barnets rätt i alla situationer måste 
konventionens artiklar utgå från samma antagande om vad barn är. Detta måste sedan genomsyra 
konventionen i sin helhet. Endast den lagstiftning som tillgodoser barnets rättigheter till fullo, 
uttryckt genom alla artiklar i Barnkonventionen (med undantag av den 38:e artikeln), kan ses som 
tillräcklig i frågan om regleringen av skyddet mot att barn används som soldater. 

Genom de presenterade anledningarna anser jag att det internationella juridiska ramverket 
till skydd mot att barn rekryteras till och används i väpnade konflikter inte är tillfredsställande 
utifrån grundantagandet att barn är alla människor under arton år och principen om barnets 
bästa. 

5.2 Diskussion 
Ur ett MR-perspektiv, med barnets bästa som utgångspunkt, anser jag normativt det rent 
förkastligt att göra en åtskillnad mellan barn på grund av ålder när det kommer till frågan om de 
ska få användas som soldater i väpnade konflikter. Ser man till barnets bästa kan denna maxim 
aldrig vara förenlig med deltagande i väpnade konflikter, oavsett barnets ålder. Om skyddet enligt 
rättigheterna i CRC och möjligheten att efterleva de regleringar som ILO:s konvention 182 ställer 
upp gäller, kan det inte vara förenligt med att något barn under 18 år rekryteras till väpnade 
styrkor eller grupper eller för den delen deltar i strid. Barnet har vissa rättigheter och man måste 
beakta dess rätt till extra skydd och särskilda behov. Det har under studiens gång visat sig att 
dessa rättigheter framför allt gäller för barn under 15 år, trots att CRC deklarerar att alla under 18 år 
är barn. Om alla barn under arton år däremot ska skyddas mot arbete som genom sin natur eller 
de omständigheter under vilka de utförs kan skada barns hälsa, säkerhet eller moral spelar det 
ingen roll om barnet mellan 15 och 18 år frivilligt valt att utföra arbetet. Frivilligheten avgör inte 
risken som arbetet innebär, det vill säga konsekvenserna av innebörden av att vara barnsoldat. 
Det är fortfarande lika farligt och potentiellt skadligt för barnet. Som redovisats ovan försummas 
flera av barnets rättigheter när det deltar i väpnade konflikter. Rättighetskränkningarna är inte 
heller beroende av om barnet ansluts till en militär styrka eller en väpnad grupp. Det är 
innebörden och den negativa påverkan av själva deltagandet i den väpnade konflikten som är 
skadlig för barnet. Problemet ligger rimligen därför inte i vilken typ av militär styrka eller grupp 
som barnet är del av. 

Även om det i debatten om förbud av barnsoldater finns de som menar att rekrytering av 
barn under arton år inte nödvändigtvis behöver betyda att de kommer att delta i väpnad konflikt 
förrän de blivit myndiga, ser jag det ändå vara oroväckande. Enlig min mening spelar det ingen 
roll om syftet inte är eller inte är att använda dem som soldater förrän de blivit myndiga. Vid ett 
krig/i en konflikt visar även många exempel från modern historia att det är ytterst troligt att alla 
som tränats i väpnad våldsanvändning i ett prekärt läge kan komma att behövas i de militära 
trupperna eller de väpnade grupperna. Varför skulle åldern spela in då om den inte gjort det 
tidigare? Det är högst orimligt att den som kostats på både tid och pengar för träning och 
utbildning inte skulle komma att användas vid en krigssituation på grund av sin ålder. Om man 
däremot inför ett totalförbud för alla typer av väpnade styrkor att rekrytera och använda 
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minderåriga, alltså utvidgar det förbud som finns idag, vilket endast förbjuder detta för väpnade 
grupper, och således tillämpar det även på militära styrkor, är det troligare att fenomenet med 
barnsoldater så småningom kommer att kunna försvinna. 

För att barnet till fullo ska kunna skyddas måste begreppet barn få en universell innebörd 
från vilken det inte ska göras någon avvikelse. Barn måste få vara barn. Jag anser det inte vara 
problematiskt att göra definitionen utifrån ålder. I ”ålder” finns inga värderande krav eller 
möjlighet till särskillnad på grund av förmåga, utveckling, mognad etcetera. Kategorisering genom 
ålder framstår då som den minst problematiska indelningen, då den kan tillgodose bästa möjliga 
skydd för alla barn på lika villkor. 

Om rättigheterna för barn mellan 15 och 18 år tillgodoses på så vis att de inte tillåts delta i 
väpnade konflikter bör detta rimligtvis kunna ses som ett utilitaristiskt maximerande ”gott” 
slutmål. Eftersom barnen ”är framtiden” borde ingen i realiteten förlora på förbudet mot 
användandet av barnsoldater och den samlade nyttan blir således i slutändan större. 

Eftersom barn enligt det mest uttömmande instrumentet som behandlar barn, det vill säga 
Barnkonventionen från 1989, anses vara alla människor under arton år kan förbudet i 
konventionens 38:e artikel inte ses som tillfredsställande i och med att det inte längre gäller barn, 
utan riktar sig till personer under femton år. Artikeln om barnets rätt att slippa rekryteras till och 
delta i väpnade styrkor och grupper handlar sålunda inte längre om barnets rätt, och därav kanske 
egentligen inte alls hör hemma i konventionen. Jag tänker mig att en av anledningarna till att den 
38:e artikeln i Barnkonventionen inte riktar sig till barn utan endast till personer under 15 år kan 
vara att det vid författandet av konventionstexten inte gick att komma överens om tillåtandet av 
barns deltagande i krig. Enligt min mening finns svaret på frågan om barns deltagande i väpnade 
konflikter ur ett MR-perspektiv kan anses vara rimligt i Barnkonventionens 38:e  artikel i sig själv. 
I och med att artikeln inte tillåter användandet av barn i väpnade konflikter utan endast personer 
under 15 år har man alltså underförstått klargjort att så är fallet. Barn och väpnad konflikt är inte 
kompatibla enligt artikeln, därför riktar den sig endast till personer under 15 år. Snarare än en 
rättighet för barnet är artikeln bara ett klargörande inslag av IHL i texten och hör därför 
egentligen, enligt mig, inte till CRC:s rättighetskatalog. Enligt första punkten i artikeln ska 
konventionsstaterna åta sig att respektera och säkerställa respekt för regler i IHL som är 
tillämpbara på dem i väpnade konflikter och som är relevanta för barnet. Hela det internationella 
legala systemet är fullt av motsägelser och är ofta resultatet av om inte regelrätta kompromisser så 
i vart fall köpslående och så kallade ”konstruktiva tvetydigheter” för att luckra upp låsningar. 
Konsekvenserna av detta blir tyvärr ibland förödande, vilket framkommer tydligt i 
Barnkonventionens 38:e artikel, genom det faktum att artikeln fortfarande tillåter rekryteringen 
till och användandet av barn i väpnade styrkor och grupper, trots att det strider mot barnens 
rättigheter i konventionen i övrigt och vad som med den anses vara deras bästa. 
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