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Summary 
The recruitment and use of child soldiers is regulated in, among other 

instruments, TP I and II and in the child convention and it’s optional 

protocols. There are also various resolutions from the security council on 

the topic. Together these instruments provide children in armed conflict 

with some protection. Unfortunately, despite the regulations in international 

law, children are used in conflicts on a daily basis. The perpetrators are both 

states and non-state actors.  

 

This paper aims to account for the protection of child soldiers in 

international law, and also describe the UN:s work with stopping actors 

from recruiting and using child soldiers. The paper focuses on IHL and 

human rights and the protection that falls within these legal branches of 

international law. The paper also explains why children are used in armed 

conflict and how the conflicts of today are different than what they were 50 

years ago. 

 

The applicable regulations are critisized and suggestions are given on how 

the continued work of the UN should proceed. The paper is concluded with 

a discussion on the effectivity of the regulations where the motives behind 

the UN:s work is questioned and the purpose of IHL is also discussed. 

 



 
 
 
 
 

2 

Sammanfattning 
Rekryteringen och användandet av barnsoldater regleras bland annat i TP I 

och II och i barnkonventionen med tillhörande fakultativa protokoll. 

Dessutom finns en mängd resolutioner från säkerhetsrådet på området. 

Tillsammans ger dessa instrument barn i väpnad konflikt ett visst skydd. 

Men fortfarande utnyttjas barn i stor utsträckning i konflikter, både av stater 

och av icke-statliga grupper.  

 

I uppsatsen redogörs för en del av det folkrättsliga skyddet för barnsoldater 

och FN:s roll i arbetet med att hindra aktörer från att använda sig av 

barnsoldater. Uppsatsen fokuserar på IHL och mänskliga rättigheter och 

beskriver den reglering gällande skydd för barnsoldater som finns inom 

dessa rättsområden. Uppsatsen förklarar också varför barn används i så stor 

utsträckning i väpnade konflikter och på vilket sätt dagens konflikter ser 

annorlunda ut än de gjorde för 50 år sedan. 

 

Det tillämpliga folkrättsliga skyddet kritiseras och förslag ges på hur FN:s 

fortsatta arbete kan fortskrida. Uppsatsen avslutas med en diskussion om 

gällande rätts effektivitet, där bland annat motiven bakom regleringen 

ifrågasätts och även syftet bakom IHL diskuteras. 
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Förkortningar 
ARSIWA  Draft articles on Responsibility of States for 

internationally wrongful acts 

Barnkonventionen Förenta nationernas konvention om barnets 

rättigheter 

EU-domstolen Europeiska unionens domstol 

Fakultativa protokollet Optional Protocol to the Convention on the 
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förbättrande av behandlingen av sårade, sjuka 

och skeppsbrutna tillhörande stridskrafterna till 

sjöss,  

den tredje Genèvekonventionen angående 

krigsfångars behandling samt  

den fjärde Genèvekonventionen angående skydd 

för civilpersoner under krigstid  
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Review, Children and Conflict in a Changing 

World, 2007 
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internationella väpnade konflikter  

UN  United Nations 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion till ämnet 

Barn är den grupp i samhället som drabbas hårdast i krig.1 De berövas ofta 

på sin barndom, hem och i många fall sin familj. Många organisationer och 

stater har lagt ner mycket arbete på att hjälpa drabbade barn, men tyvärr 

finns det även aktörer som utnyttjar barns svaga ställning och använder den 

för sin egen vinning. Detta kan göras på olika sätt, och ett av dem är att 

använda barnen som soldater. Det är inget nytt fenomen, under amerikanska 

revolutionen användes trumpojkar2 för att signalera mellan trupperna och i 

dag finns barnsoldater exempelvis i Mai Mai-milisen i Kongo.3 Barn 

används inte bara som vapen utan även på andra sätt för att underlätta 

militära operationer. De senaste tjugo åren har problemet med barnsoldater 

gått från att ha varit ett nationellt problem till att bli ett på den 

internationella agendan.  

1.2 Syfte och avgränsning 
Mitt syfte med denna uppsats är att redogöra för det folkrättsliga skyddet för 

barnsoldater och problematisera kring dess effektivitet. Jag kommer att 

analysera om FN:s insatser på området fungerar som de är tänkta, och vad 

det kan finnas för orsaker till att de gör det eller inte.  

 

Mina frågeställningar kan sammanfattas:  

• Vad har barnsoldater för skydd inom IHL och internationella 

mänskliga rättigheter? 

• Vilka faktorer påverkar FN:s arbetes effektivitet?  

• Vad kan FN göra för att förbättra skyddet? 

                                                
1 ”International Criminal Justice and Children”, 2002, elektronisk källa.  
2 Quénivet, Noëlle: ”The liberal discourse and the ”new wars” of/on children”. I: Brooklyn 
Journal of International Law, 2013, s. 1059. 
3 ”Democratic Republic of the Congo”, 2013, elektronisk källa.  
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Det folkrättsliga skyddet för barnsoldater sträcker sig över flera 

rättsområden; IHL, mänskliga rättigheter, internationell straffrätt och 

internationell arbetsrätt. Jag har på grund av begränsat utrymme valt att 

fokusera främst på IHL och mänskliga rättigheter, och kommer endast kort 

att beröra den internationella straffrätten. Förutom FN finns en mängd andra 

organisationer och grupper som arbetar med skydd för barnsoldater, men det 

finns inte utrymme för att redogöra för deras arbete i denna uppsats. Det 

finns en del soft law på området, 4 men jag har valt att hålla mig till 

folkrättsligt bindande reglering i form av internationella överenskommelser 

och säkerhetsrådets resolutioner. I den korta genomgången av den 

internationella straffrätten på området kommer jag endast att beröra de som 

kan straffas för rekrytering och användande av barnsoldater, dvs. inte 

barnsoldatens eventuella straffrättsliga ansvar för sina handlingar.  

1.3 Metod och teori 
Jag har använt mig av den rättsdogmatiska arbetsmetoden för att undersöka 

hur gällande internationell rätt på området ser ut och tillämpas idag. Det 

innebär att jag undersökt gällande rätt genom att titta på konventioner och 

läst tillhörande kommentarer. Det har gett mig en klar bild av hur rättsläget 

ser ut. För att utreda regleringens effektivitet har jag använt mig av 

realistiska och liberala teorier om folkrätt. Den realistiska teorin är tveksam 

till att det ens existerar en internationell rättsordning eftersom det inte finns 

någon global auktoritet som ser till att den efterföljs, medan den liberala 

teorin är mer positiv till folkrätten eftersom den menar att stater behöver 

ingå avtal med varandra för att upprätthålla internationell stabilitet.5 Genom 

att applicera dessa teorier på staters och FN:s agerande har jag försökt 

utreda hur effektiv regleringen egentligen är och vad den har för möjligheter 

att bli ännu effektivare.  

                                                
4 Soft law finns i form av UNICEF:s ”Paris Commitments” och ”Paris Principles” från 
2007. Se ”Paris Principles”, elektronisk källa, för mer info.  
5 ”Folkrätt – Liberalismen och realismen om folkrätten”, elektronisk källa.  
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1.4 Material och forskningsläge 

Jag har inte haft några problem med att hitta litteratur att använda till min 

uppsats, då det är många verksamma jurister som skrivit och fortfarande 

skriver på området. De artiklar jag använt har främst varit skrivna av olika 

professorer i IHL världen över. Författarna har dykt upp i flera artiklar och 

jag har därför bedömt dem som trovärdiga. Jag har även använt mig av 

rapporter och utredningar från FN. För att utreda hur gällande rätt ser ut har 

jag använt mig av tryckta källor i form av resolutioner och konventioner 

som jag sedan analyserat med hjälp av kommentarer och artiklar.  

1.5 Disposition 
Uppsatsen är uppbyggd så att jag först förklarar varför grupper och stater 

använder sig av just barn som soldater, sedan följer regleringen gällande 

vem som är barn och inte, d.v.s. den problematik som finns kring 

åldersgränser. Efter det redogörs för FN:s arbete, med avstamp år 1977 och 

sedan med nedslag i de stora händelserna främst på 90- och 00-talen. 

Därefter kommer jag gå igenom hur FN:s arbete på området ser ut idag samt 

den kritik som finns mot regleringen och mot FN:s arbete i de olika 

organen. Jag avslutar med en problematisering kring regleringens 

effektivitet där olika faktorer nämns som kan inverka på FN:s roll i frågan. 

Slutligen presenteras några förslag på vidare tillvägagångssätt för att stärka 

skyddet för barnsoldater. 
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2. Användning av barnsoldater 

2.1 Varför barn? 

Anledningarna till att många väpnade grupper och stater rekryterar och 

använder sig av barnsoldater är många. Barn har visat sig lätta att kidnappa 

eller rekrytera. Vissa väpnade grupper har satt i system att kidnappa barn för 

att använda dem i sina trupper. I Uganda tros 20 000 barn ha blivit 

kidnappade på detta sätt.6 

 

En del stater och icke-statliga grupper använder sig av frivilliga rekryter. 

Nämnas bör att många av barnen sedan tidigare lever i misär och extrema 

förhållanden. Hunger, fattigdom, familjer som dött eller hot om våld får 

barn att anmäla sig ”frivilligt”. I vissa fall är det föräldrarna som av samma 

orsaker tvingas lämna bort sina barn.7 I områden där barnsoldater är vanligt 

förekommande saknas ofta ett fungerade utbildningssystem. Istället söker 

sig vissa till militären där de kan vinna ära och berömmelse.8 

 

En annan fördel med att använda barnsoldater är att de är lätta att 

manipulera och att de kan skrämmas till att göra fruktansvärda saker. 

Barnen programmeras till att inte känna rädsla och inte reflektera över de 

uppdrag de utför.9 Det finns exempel där barn blivit så hjärntvättade att de 

utplånar hela sin familj på order, något som leder till ökad stigmatisering 

och gör barnen ännu mer avtrubbade.10 Eftersom barnen kan tränas till att 

använda lätta vapen, exempelvis AK47or, så behöver användandet av en 

barnsoldat i strid inte innebära någon fysisk nackdel för aktören, jämfört 

                                                
6 Freeland, Steven: ”Mere children or weapons of war – child soldiers and international 
law”.  I: University of La Verne Law Review, 2008, s. 27. 
7 Freeland, a.a. s. 26-28. 
8 Quénivet, a.a. s. 1060. 
9 Udombana, Nsongurua J.: ”War is not child’s play! International law and the prohibition 
of children’s involvement in armed conflicts”. I: Temple International and Comparative 
Law Journal, 2006, s. 69.  
10 Udombana, a.a. s. 69.  
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med om man hade använt en vuxen soldat.11 Barnen utnyttjas förutom som 

soldater, även som tjuvar och som sexslavar.12 Ofta används droger och 

alkohol för att kontrollera barnen.13 

2.2 Vem räknas som barnsoldat? 
I folkrätten används uteslutande åldersgränser som verktyg för att definiera 

vem som är ett barn. Detta är ett relativt nytt påfund. För några hundra år 

sedan var det barnens färdigheter och utveckling som avgjorde om de 

exempelvis kunde utföra visst arbete. Det fanns inga regler som sa att efter 

att någon fyllt 18 år så var denne mogen eller stark nog att göra det ena eller 

det andra. Först på 1920-talet började internationella rättsliga instrument 

tala om ”barndom” som något specifikt och definierbart. 14 

 

Gällande barnsoldater förekommer mycket diskussion kring åldersgränser. 

Som jag kommer att gå igenom nedan finns varierande åsikter om vilka 

åldrar som ska falla inom regleringen. FN:s speciella rådgivare (mer om 

denne nedan) har startat en kampanj, Zero under 18, där det tydligt framgår 

var detta FN-organ står i frågan om åldersgränser. Kritik mot detta sätt att 

avgöra vem som är en barnsoldat kommer bl. a. från Noëlle Quénivet, 

biträdande professor i juridik på University of the West of England. Hon 

menar att man genom att använda en strikt åldersgräns inte tar hänsyn till 

olika kulturer och historia. De senaste 50 åren har inom mänskliga 

rättigheter utvecklats en idé om att barn har rätt till en barndom fri från våld 

och arbete. Detta är ett västerländskt påfund och det tar inte hänsyn till 

länder och kulturer där barn exempelvis förväntas arbeta från ung ålder, 

eller där barnaga är en naturlig del av uppfostran. Inte heller tas hänsyn till 

barns eventuella möjlighet att ta ett autonomt beslut rörande sitt eget liv. 

                                                
11 Freeland, a.a. s. 26. 
12 Hackenberg, Marsha L.: ”Can the optional protocol for the convention on the rights of the 
child protect the Ugandan child soldier?”. I: Indiana International & Comparative Law 
Review, 2000, s. 422.  
13 Freeland, a.a. s. 26. 
14 Quénivet, a.a. s. 1059.  
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FN:s idé om att barn ska skyddas från väpnad konflikt tar, enligt Quénivet, 

alltså ifrån barnen rätten att ta beslut om sitt eget liv.15 

 

För att underlätta den fortsatta läsningen av denna uppsats kommer jag med 

barnsoldater avse personer under 18 år som deltar i en konflikt.  

                                                
15 Quénivet, a.a. s. 1106.  
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3. Två typer av skydd 
Som nämnts ovan kommer jag att gå igenom två rättsområden som på olika 

sätt skyddar barn i väpnad konflikt; IHL och mänskliga rättigheter. Dessa 

rättsområden reglerar olika situationer och kompletterar varandra: 

regleringen i IHL är tillämplig i väpnad konflikt medan mänskliga 

rättigheter är ständigt gällande oavsett om en väpnad konflikt pågår eller 

inte.16 Dessutom finns den internationella straffrätten, med vars hjälp 

individuellt ansvar utkrävs för brott begångna under väpnad konflikt.17 

Enligt Romstadgan är rekryteringen och användandet av barn under 15 år i 

väpnad konflikt en krigsförbrytelse,18 och de som gjort sig skyldiga till 

sådana förbrytelser kan åtalas i ICC. Nedan redogörs för det tillämpliga 

skyddet i mänskliga rättigheter och IHL och även för hur säkerhetsrådets 

arbete kring barnsoldater ser ut.  

3.1 IHL 

IHL:s tillämplighet förutsätter en väpnad konflikt. Konflikter brukar delas in 

i internationella väpnade konflikter och icke-internationella väpnade 

konflikter. En internationell konflikt kännetecknas av en konflikt mellan två 

eller flera stater, medan i en icke-internationell konflikt består den ena eller 

flera parter av icke-statliga grupper.19  

 

Det finns ingen klar folkrättslig definition av väpnad konflikt, men ICTY:s 

uttalande i Tadić-fallet är vägledande.20 Domstolen har i senare praxis 

utvecklat det så kallade Tadić-testet vidare. I huvudsak bedöms konfliktens 

intensitet och parternas organisation utifrån vissa kriterier så som vilken typ 

                                                
16 Ang, Fiona: Article 38, Children in Armed Conflict. A Commentary on the United 
Nations Convention on the Rights of the Child, Boston 2005, s. 10. 
17 Quénivet, a.a. s. 1056-1057.  
18 Romstadgan, artikel 8.2(b)(xxvi) för internationella väpnade konflikter och artikel 
8.2(e)(vii) för icke-internationella väpnade konflikter. 
19 Linderfalk, Ulf (red.), Folkrätten i ett nötskal, uppl. 2., Lund, 2012. 
20 IT-94-1-AR72, p. 70. 
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av vapen som används, antal döda och skadade, antal som deltar och så 

vidare för att se huruvida en konflikt övergått till en väpnad sådan i 

folkrättens mening.21  

 

1977 skrevs tilläggsprotokollen till Genèvekonventionerna, där FN för 

första gången uttryckligen reglerade rekryteringen och användandet av 

barnsoldater. Före 1977 fanns inget folkrättsligt skydd för barnsoldater.22 I 

TP I, artikel 77, regleras barns situation i väpnad konflikt. Stater ska genom 

att vidta alla tänkbara åtgärder undvika att barn under 15 år deltar direkt i 

stridigheter. Dessutom ska stater avhålla sig (genom att vidta alla tänkbara 

åtgärder) från att rekrytera barn under 15 år.23 När protokollet utarbetades 

fanns åsikter om att regleringen skulle kräva att staten vidtog ”alla 

nödvändiga åtgärder” istället, men dessa hörsammades inte.24 Istället 

belystes det faktum att barn i många fall frivilligt deltagit i stridigheter och 

dessutom gjort betydande insatser. Konventionskommittén ville inte dämpa 

deras ”entusiasm och vilja att slåss” genom en reglering i protokollet.25 I TP 

II om icke-internationella konflikter finns en liknande reglering i artikel 

4.3(c), dock något striktare än i TP I, då det här fastslås att barn under 15 år 

varken ska inkallas eller tillåtas delta i stridigheter.  

 

Problematiken med rekryteringen och användandet av barnsoldater har inte 

alltid varit prioriterad, det var först på 1990-talet som ämnet, via FN:s 

barnrättskommitté, kom upp på FN:s agenda på riktigt. Diskussionen i 

barnrättskommittén mynnade i påtryckningar på generalförsamlingen att 

tillsätta en expert som skulle utreda hur situationen för barnsoldater såg ut. 

Resultatet blev en resolution antagen av generalförsamlingen 1993,26 som 

                                                
21 Linderfalk, a.a. s. 218-219.  
22 Freeland, a.a. s. 31. 
23 TP I, artikel 77.2.  
24 Bl. a. från Röda Korset: se Pilloud, Claude, Sandoz, Yves, Swinarski, Christophe & 
Zimmermann, Bruno: Commentary on the additional protocols of 8 June 1977 to the 
Geneva Conventions of 12 August 1949, Genève, 1987, s. 900, p. 3184.  
25 Pilloud m.fl., a.a. s. 901, p. 3185.  
26 Resolution 48/157 från 1993.  
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ålade generalsekreteraren att tillsätta en oberoende expert som skulle leda 

utredningen om vad som kunde göras för att skydda barn i väpnad konflikt. 

Experten som tillsattes var Graça Machel, en politiker och förespråkare för 

barns och kvinnors rättigheter, och rapporten27 som publicerades 1996 kom 

att bli den första där väpnade konflikters påverkan på barn utreddes 

ordentligt.28 I rapporten föreslog Machel att arbetet med barnsoldater skulle 

övervakas av en Special Representative on Children and Armed Conflict 

(hädanefter speciell rådgivare) som skulle utses av generalsekreteraren. Den 

speciella rådgivarens uppdrag skulle vara att överse arbetet med 

barnsoldaters skydd, öka medvetenheten i världen om deras situation och 

koordinera arbetet mellan FN-organ och stater. Vederbörande skulle även ha 

mandat att etablera kontakter med icke-statliga aktörer och grupper.29 

Arbetet skulle bland annat resultera i en årlig rapport, som skulle lämnas till 

generalförsamlingen, där all information från stater, FN-organ, 

specialorganisationer, NGO:s med flera om framsteg rörande skyddet för 

barnsoldater samlades.30  

 

Som ett svar på Machels rapport och som ett erkännande av problemet med 

barnsoldater i väpnad konflikt utsåg generalsekreteraren 1997 den första 

speciella rådgivaren efter resolution 51/77.31 

 

2007 gjordes en uppföljning på Machelrapporten, ”Machel plus 10”. Den 

granskade vad som hänt under de tio åren sedan den första Machelrapporten 

och var en grundlig genomgång av väpnade konflikters påverkan på barn. 

Rapporten tog upp bland annat upp undernäring, sjukdomar, fattigdom och 

fördrivning som konsekvenser. 32 Rapporten manade till fortsatt arbete med 

                                                
27 Machel, Graca: Promotion and Protection of the Rights of Children - Impact of armed 
conflict on children, 1996. ”Machelrapporten”. 
28 Nilsson, Ann-Charlotte: Children and Youth in Armed Conflict, Volume II, Boston 2013, 
s. 859. 
29 Resolution 51/77 från 1997, p. 36 (c). 
30 Machelrapporten, p. 266-268. 
31 Resolution 51/77 från 1997, p. 35. 
32 Nilsson, a.a. s. 862. 
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att få alla stater att respektera och lagstifta nationellt i enlighet med 

folkrätten.33 Även problemet med så kallade new wars adresserades, mer om 

detta i analysen nedan.  

3.1.1 Säkerhetsrådet 
Tre år efter att Machelrapporten utgivits blev FN:s säkerhetsråd genom 

resolution 1261 involverat i arbetet med barnsoldater.34 Säkerhetsrådets 

resolutioner är bindande för medlemsstaterna och de ger uttryck för en viss 

standard som säkerhetsrådet vill upprätthålla och som därigenom bidrar till 

skyddet för barn i väpnade konflikter.35 I resolutionen uttryckte 

säkerhetsrådet en vilja att arbeta vidare med regleringen kring barnsoldater 

och följa den speciella rådgivarens och övriga FN-organs arbete. 

Säkerhetsrådet uttryckte också oro för den påverkan som väpnade konflikter 

har på barn och såg denna påverkan som ett potentiellt hot mot långsiktig 

fred, säkerhet och utveckling.36 Denna hållpunkt befästes året därpå, 2000, i 

resolution 1314 där medlemsstaterna även uppmanades att ratificera det 

fakultativa protokollet om barnsoldater,37 mer om detta nedan. 

 

I resolution 1379 från 2001 beslutade säkerhetsrådet att generalsekreterarens 

årliga rapport skulle innehålla en så kallad naming and shaming-lista där 

grupper och stater som rekryterade och använde barnsoldater skulle listas.38 

Säkerhetsrådet uppmanade år 2004 ovan nämnda grupper och stater som 

använde barnsoldater att ta fram handlingsplaner som syftade till avveckling 

av barnsoldater inom en viss tidsram.39 År 2005 tillsatte säkerhetsrådet en 

kontrollmekanism (MRM) som skulle fungera som en informationslänk 

mellan å ena sidan staterna och å andra sidan säkerhetsrådet och andra 
                                                
33 Machel plus 10, s. 191.  
34 Resolution 1261 från 1999, p. 21.  
35 Vandewiele, Tiny: Optional Protocol, The Involvement of Children in Armed Conflict. A 
Commentary on the United Nationas Convention on the Rights of the Child, Boston 2006, s. 
12. 
36 Resolution 1261 från 1999, p. 1. 
37 Resolution 1314 från 2000, p. 9.  
38 Resolution 1379 från 2001, p. 16. 
39 Resolution 1539 från 2004, p. 5.a. 
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organisationer som kan utöva påtryckningar på de aktörer som bryter mot 

folkrätten genom att rekrytera och använda barnsoldater.40 MRM skulle 

också övervaka utvecklingen och implementeringen av de handlingsplaner 

som aktörerna skulle upprätta enligt resolutionen från 2004.41 De väpnade 

grupper och stater som förekom på ovan nämnda naming and shaming-lista, 

som utkommer varje år, skulle bli kontaktade av MRM och diskussioner 

skulle föras om hur arbetet skulle gå vidare med att avveckla användandet 

av barnsoldater.42  

 

År 2009 utvidgades naming and shaming-listan till att omfatta inte bara de 

parter i en väpnad konflikt som använder barnsoldater utan även de som 

utnyttjar eller plågar barn på andra sätt, såsom att lemlästa, döda eller 

utnyttja dem sexuellt.43 Två år senare kvalificerades även återkommande 

attacker på skolor och sjukhus in på listan.44  

3.2 Mänskliga rättigheter 
1989 antog FN:s generalförsamling barnkonventionen. Det är den av flest 

stater ratificerade traktaten inom mänskliga rättigheter.45 Endast USA och 

Somalia har ännu inte ratificerat den vilket innebär att övriga 191 

medlemsstater i FN har gjort det. Det organ som ser till att 

barnkonventionen efterföljs av konventionsstaterna är FN:s barnrätts-

kommitté (The Committee on the Rights of the Child).46 Barnrättskommittén 

består av 18 experter som övervakar hur konventionsstater implementerar 

barnkonventionen och dess fakultativa protokoll.47 Om barnrättskommittén 

                                                
40 Machel plus 10, s. 86.  
41 Resolution 1612 från 2005. p. 2. 
42 Resolution 1612 från 2005, p. 3.  
43 Resolution 1882 från 2009, p. 19(a) & p. 3.  
44 Resolution 1998 från 2011, p. 3(a)(b). 
45Vachachira, Jisha S.: “Report 2002: Implementation of the Optional Protocol to the 
Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict”. 
I: New York Law School Journal of Human Rights, 2002, s. 544.  
46 Ang, a.a. s. 13-14. 
47 ”Committee on the rights of the child”, elektronisk källa.  
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finner att det finns brister i en stats implementering kan den publicera 

rekommendationer till staten.48 

 

Barnkonventionen är uppbyggd så att den i sin första artikel redogör för 

vem rättigheterna i konventionen tillkommer, dvs. alla under 18 år. 49 Sedan 

följer rättighetskatalogen50 där artikel 38 behandlar barns rättigheter i 

väpnad konflikt. 

Utformningen av artikel 38 gick inte smärtfritt, åldersgränsen debatterades 

intensivt. Det starkaste argumentet mot en åldersgräns på 18 år var att 

tilläggsprotokollen från 1977 hade en 15-års gräns, och bland annat USA 

menade att om en annan åldersgräns användes i barnkonventionen skulle det 

skapa en problematisk inkonsekvens i IHL. Argumentet för en 18-års gräns 

var att den skulle leda till en vidareutveckling av IHL och alltså inte en 

inkonsekvens.51 Resultatet blev dock en 15-års gräns liknande den i 

tilläggsprotokollen från 1977, och därmed ett undantag från åldersgränsen i 

barnkonventionens artikel 1.  

 

Artikel 38.2 i barnkonventionen stadgar att konventionsstaterna ska vidta 

alla tänkbara åtgärder för att barn under 15 år inte ska delta direkt i 

fientligheterna. I artikel 38.3 föreskrivs att stater ska avstå från att rekrytera 

barn som inte fyllt 15. 

 

År 2002 beslutade FN:s generalförsamling om två fakultativa protokoll till 

barnkonventionen, det ena reglerade handel med barn, barnprostitution och 

barnpornografi,52 och det andra rekryteringen och användandet av 

                                                
48 ”Working methods - C. Concluding observations/comments”, elektronisk källa. 
49 Barnkonventionen, artikel 1. 
50 Barnkonventionen, artikel 2-41. 
51 Hackenberg, a.a. s. 428 + fotnot 52.  
52 Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, 
child prostitution and child pornography. 
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barnsoldater. Dessa protokoll ämnade förstärka regleringen på vissa 

områden där barn ansågs vara extra utsatta.53 

 

En av de viktigaste ändringarna man ville få till stånd genom protokollet om 

barnsoldater var att reglera icke-statliga gruppers rekrytering av barn.54 

Endast stater kan vara parter till barnkonventionen och dess fakultativa 

protokoll, men genom artikel 4.2 i det fakultativa protokollet om 

barnsoldater ålades konventionsstater att ta till alla tänkbara medel, även 

legislativa, för att förhindra att icke-statliga grupper rekryterade och 

använde barn under 18 år i sina trupper. Protokollet, precis som 

barnkonventionen, räknas som ett instrument inom mänskliga rättigheter.55 

 

Protokollet slår således fast att alla som rekryteras till icke-statliga gruppers 

trupper utan undantag ska vara över 18 år.56 Gällande statliga trupper så får 

tvångsrekrytering inte ske av personer under 18 år57 och för frivilliga 

soldater under 18 år så ska staten ta i beaktande att de enligt 

barnkonventionens artikel 1 är barn. Åldersgränsen för frivillig värvning ska 

i konventionsstaternas nationella lagstiftning höjas så att den överstiger 15 

år. Staten ska dessutom vidta ett antal åtgärder för att säkra att värvningen 

av dessa barn verkligen varit frivillig och att deras rättigheter enligt 

barnkonventionen tillvaratas.58 Finns det soldater i statens trupper som är 

under 18 år ska staten ta till alla tänkbara åtgärder för att dessa soldater inte 

deltar direkt i fientligheter.59 Det fakultativa protokollet ger i vissa 

avseenden ett starkare skydd för barn än vad tilläggsprotokollet från 1977 

gör, medan det i andra avseenden är svagare. Exempelvis gör TP I inte 

skillnad på tvångsrekrytering och frivillig värvning, den 15-års gräns som 

finns gäller alla. Enligt TP II får barn under 15 år varken delta i direkta eller 
                                                
53 Freeland, a.a. s. 10. 
54 Vandewiele, a.a. s. 39.  
55 Vandewiele, a.a. s. 20. 
56 Fakultativa protokollet, art 4.1. 
57 Fakultativa protokollet, art 2. 
58 Fakultativa protokollet, art 3.1-3. 
59 Fakultativa protokollet, art 1. 
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indirekta fientligheter, alltså ges där ett skydd för en större grupp barn än 

vad det fakultativa protokollet ger. 60 Dock är det viktigt att belysa att 

tilläggsprotokollen är instrument inom IHL och därför endast tillämpliga när 

en väpnad konflikt är konstaterad. Det fakultativa protokollet är däremot ett 

verktyg inom mänskliga rättigheter och därför ständigt tillämpligt.  

  

                                                
60 Vandewiele, a.a. s. 5.  
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4. Hur ser det ut idag? 
Sedan 1945 har 20 miljoner barn dött till följd av medverkan i en väpnad 

konflikt. I varje ögonblick beräknas det finnas 300 000 barn under 18 år 

som är aktiva i internationella och icke-internationella väpnade konflikter. 61  

Utöver det är 500 000 barn aktiva i konflikter som inte kan klassas som 

väpnade konflikter i Genèvekonventionernas mening.62 Algeriet, Colombia, 

Burundi, delar av forna Jugoslavien, Rwanda, Sudan och Uganda är några 

av de länder där barn varje dag används som soldater.63 Även i några av 

världens största militärmakter används barn i hög utsträckning, exempelvis 

USA och Storbritannien. 2008 var cirka 35 % av Storbritanniens rekryter 

under 18 år.64 

 

Dr. Peter W. Singer anses vara en av världens främsta experter på 2000-

talets förändrade krigsföring. Enligt honom finns det tre orsaker till att 

rekryteringen och användandet av barnsoldater är så utbredd. För det första 

har globaliseringen många baksidor. Den har lett till konflikter som 

påverkar andra och tredje generationen av drabbade familjer och 

förändringar i demografi som försvagar stater och samhällsstrukturer. Detta 

leder i sin tur till att det finns miljontals barn som varken har familj eller en 

fungerande stat som kan ta hand om dem, istället riskerar de att dras in ännu 

djupare i den väpnade konflikten. Det andra är, som nämnts tidigare, att 

vapenindustrins utveckling har gett tillgång till små, billiga vapen som är 

lätta för barn att hantera, t.ex. AK-47or. Till sist, menar Singer, är det en 

förändring i den globala ordningen som ger upphov till fler konflikter. Där 

stater tidigare varit den starkaste makten har istället krigsherrar tagit över 

                                                
61 Hackenberg, a.a. s. 417-418, jfr Freeland, a.a. s. 21.  
62 Freeland, a.a. s. 25.  
63 Hackenberg, a.a. s. 417-418, jfr Freeland, a.a. s. 21.  
64 Freeland, a.a. s. 40.  
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och religion, etnicitet och ekonomisk vinning (ex. gällande makt över 

diamantgruvor i Afrika) driver på konflikten.65  

4.1 New wars 
Konflikter idag kännetecknas av etniska och religiösa grupper som slåss mot 

förtryck eller förtrycker själva. Förr krigade stater mot varandra, främst av 

ideologiska och geopolitiska skäl. Denna nya typ av konflikt har kommit att 

kallas för new wars. Kännetecknande för dessa är att trupperna inte består 

av staters väpnade trupper utan istället är sammansatta av civila personer, 

milisgrupper, krigsherrar och trupper av barn. Taktiken ser också 

annorlunda ut, de klassiska krigen handlade om att vinna slag och flytta 

fram fronten för att erövra land, medan det i new wars pågår ständiga 

stridigheter, ofta mot civilbefolkningen som tillhör en annan etnisk eller 

religiös grupp. Genom att fördriva icke önskvärda grupper av människor 

försöker de väpnade grupperna skapa en etniskt eller religiöst enhetlig 

grupp.66 Det finns blandade åsikter om huruvida det är etnicitet och religion 

som driver på konflikterna eller om det är ekonomiska motiv som ligger 

bakom. Exempelvis Elisabeth Schauer, expertvittne i Lubanga-målet i ICC, 

menar att religiösa och etniska orsaker används för att hetsa de civila till att 

delta i konflikten, och bakom ligger egentligen aktörer som bara vill ha 

ekonomisk vinning.67 Oavsett vad som ligger bakom konflikterna så har de 

det gemensamt att aktörernas förehavanden har stor påverkan på barn. 

 

Det är en utmaning för FN och andra folkrättsliga organ att få icke-statliga 

väpnade grupper att respektera IHL, då folkrätten främst reglerar 

förhållandet stater emellan och inte förhållandet till och mellan icke-statliga 

aktörer. 

                                                
65 Singer, Peter: ”Children at War”. I: Military History, 2007. s. 53-54. 
66 Kaldor, Mary: ”In Defence of New Wars”. I: Stability: International Journal of Security 
and Development, 2013. s. 2. 
67 Vittnet Elisabeth Schauer, ICC-01/04-01/06, s. 10, p. 13-17.  
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4.2 Nytt protokoll 

Arbetet med skydd för barns rättigheter utvecklas hela tiden. År 2012 kom 

ett nytt fakultativt protokoll som ger barn i en konventionsstat möjlighet att 

anmäla till barnrättskommittén om deras rättigheter, enligt 

barnkonventionen eller något av de fakultativa protokollen om barnhandel 

eller barnsoldater, blivit kränkta av staten. 68 Protokollet öppnade för 

signatur i februari 2012 och trädde i kraft i april 2014 efter att den 10:e 

staten ratificerat det.  

4.3 Zero under 18 

FN arbetar för att den reglering som finns ska bli så utbredd som möjligt. 

Det fakultativa protokollet om barnsoldater är öppet för ratificering även om 

staten inte är part till barnkonventionen vilket öppnade för exempelvis USA 

att tillträda protokollet. Än så länge har 155 stater ratificerat protokollet, 18 

har skrivit på men ännu inte ratificerat och 22 har inte gjort något av det.69  

 

Den speciella rådgivarens arbetsgrupp driver sedan 2010 kampanjen Zero 

under 18, med målet att få en universell ratificering av protokollet.  

Kampanjen syftar också till att uppmuntra stater till att höja åldersgränsen 

för frivillig värvning till 18 år, samt att öka medvetenheten om 

konventionsstaters skyldighet att kriminalisera rekrytering och användandet 

av barn under 18 i väpnad konflikt. Kampanjen har bland annat lett till 

ytterligare 24 staters ratificering av protokollet.70 

4.4 Nya resolutioner och handlingsplaner 
Säkerhetsrådet har i sina resolutioner de senaste tio åren uttryckt frustration 

över att de väpnade grupper och stater som nämns i generalsekreterarens 

                                                
68 Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications 
procedure, trädde i kraft den 14 april 2014, artikel 5.1.a-c.  
69 ”Ratification status of the optional protocol”, elektronisk källa. 
70 ”The Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict”, elektronisk 
källa. 
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rapport inte vill samarbeta. De aktörer som i mer än fem år förekommit på 

generalsekreterarens naming and shaming-lista71 har kommit att kallas för 

persistent perpetrators och säkerhetsrådet uttryckte 2010 en vilja att gå på 

dessa aktörer hårdare och mer direkt. Detta skulle göras bl. a. genom att 

säkerhetsrådet, vid beslut rörande vilka stater som behövde ha 

sanktionskommittéer, skulle ta i beaktande stater där folkrättsbrott mot barn 

förekom.72  

 

Enligt den speciella rådgivarens arbetsgrupp har, sedan MRM skapades 

2005, 20 handlingsplaner upprättats med 23 medverkande parter, både stater 

och icke-statliga grupper. Av dessa så har aktörer i Sri Lanka, 

Elfenbenskusten, Uganda och Nepal uppfyllt kraven enligt 

handlingsplanerna och därmed blivit borttagna från generalsekreterarens 

naming and shaming-lista. I skrivande stund finns åtta statliga trupper som 

använder barnsoldater under 15 år listade hos FN, och av dessa så har sex 

parter skrivit under handlingsplaner med MRM. FN fortsätter arbetet med 

att få dessa stater att fullfölja sina åtaganden enligt handlingsplanerna.73 

                                                
71 Report of the Secretary-General, Children and Armed Conflict, A/64/742-S/2010/181, 13 
april 2010, p. 202.  
72 Nilsson, a.a. s. 931.  
73 ”A Decade of Action Plans to Protect Children Affected by Armed Conflict”, elektronisk 
källa.  
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5. Kritik mot FN:s arbete 
Vad som kännetecknar konventioner och traktater som kommer från FN är 

att det är väldigt många viljor som ska sammanstråla i en formulering. Detta 

kan leda till att ett vagare eller svagare skydd får företräde framför ett 

starkare skydd, för att på så sätt få fler stater att skriva på. Det är en svår 

balansgång, å ena sidan drabbas ju barnen som man vill skydda, men å 

andra sidan får kanske fler barn ta del av skyddet i och med att fler stater 

kan gå med på kraven. Många har uttryckt kritiska åsikter kring FN:s i vissa 

fall svaga skydd för barnsoldater. Jag kommer nedan att gå igenom en del 

av kritiken. 

 

Artikel 4.2 i det fakultativa protokollet om barnsoldater förbjuder icke-

statliga aktörer att rekrytera och använda barn i sina trupper. Men förbudet 

kommer i form av ett should not, det vill säga dessa grupper bör inte 

använda barnsoldater. Exempelvis Tiny Vandewiele, juridisk översättare vid 

EU-domstolen, menar i sin kommentar till det fakultativa protokollet att ett 

starkare must not eller shall not hade varit effektivare. En förklaring, enligt 

Vandewiele, till att man valt det svagare kravet kan vara att folkrätten 

traditionellt sett endast reglerar staters agerande, och alltså inte icke-statliga 

aktörers. Istället har FN lämnat det upp till staten att genom nationell lag 

reglera icke-statliga gruppers agerande.74 Icke-statliga grupper har alltså 

genom protokollet snarare fått en moralisk skyldighet än en rättslig sådan. 

Vandewiele anser att detta kan leda till att det blir svårt att kontrollera 

efterlevnaden av protokollet bland icke-statliga aktörer.75 Även Freeland 

uttrycker en besvikelse över det fakultativa protokollet. Han menar att 

uttrycket all feasible measures i artikel 1 är ett för svagt krav. Det är samma 

uttryck som används i barnkonventionen och i tilläggsprotokollen från 1977, 

och det ger staterna utrymme att ta i beaktande andra faktorer än barnets 

                                                
74 Se exempelvis artikel 4.4, fakultativa protokollet.  
75 Vandewiele, a.a. s. 42.  
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rättigheter. Valet av uttryck resulterar i att det kan finnas omständigheter då 

det fakultativa protokollet tillåter stater att använda barn under 18 år i 

väpnad konflikt. Termen feasible har flera gången tidigare definierats enligt 

IHL som ”practicable or practically possible taking into account all 

circumstances ruling at the time, including humanitarian and military 

considerations.”76 Denna definition innebär att vissa oförutsedda militära 

händelser och exceptionella omständigheter kan leda till ett rättfärdigande 

av användandet av barn under 18 år, menar Freeland.77 Det bakomliggande 

syftet med det fakultativa protokollet är att skydda barns rättigheter, men i 

och med definitionen av termen feasible (som återkommer på flera ställen 

och i sådana fall eventuellt kan ses som ett uttryck för sedvanerätt) kan 

skyddet för barn komma att urvattnas och istället lämna plats för militära 

och politiska överväganden i första hand. 

 

Ett annat problem med det fakultativa protokollet, enligt Freeland, är att 

artikel 1 avser ”direkt” medverkan i stridigheter. Som tidigare nämnts 

används barn inte bara i stridigheter utan även som sexslavar, kokerskor, 

tjuvar och så vidare. Frågan är då om dessa barn faller utanför 

bestämmelsen i artikel 1. Enligt de amerikanska direktiven om tolkningen 

av protokollet menas med ”direkt medverkan i stridigheter” en situation på 

slagfältet där fienden sannolikt riskerar att skadas. Indirekt medverkan, så 

som att samla och vidarebefordra militär data eller transportera vapen och 

ammunition anses inte falla under tillämpningsområdet. Denna tolkning 

tycks innebära att de barn som används till annat än just ”direkt medverkan i 

stridigheter” faller utanför regleringen.78 Dessa barn har blivit rekryterade 

eller kidnappade på samma sätt, under samma premisser som de barn som 

används till direkta stridigheter, varför jag tycker det är märkligt att de inte 

skulle skyddas av regleringen. Det verkar återigen vara staters agenda som 

styrt regleringen.   

                                                
76 Freeland, a.a. s. 37.  
77 Freeland, a.a. s. 37.  
78 Freeland, a.a. s. 37-38.  
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Freeland diskuterar vidare artiklar 2 och 3 som stadgar att stater inte ska 

tvångsrekrytera barn under 18 år till sina trupper och att stater ska höja 

åldersgränsen för frivillig värvning så att den överstiger 15 år. Hur mycket 

den ska höjas framgår inte. Freeland menar här att det är naivt att kalla det 

för frivillig värvning. Som jag skrivit ovan är barn och deras föräldrar ofta 

hårt pressade av fattigdom, sjukdomar och andra humanitära 

angelägenheter, vilket gör att frivilligheten i ett barns beslut att ta värvning 

absolut kan diskuteras. Men i protokollet tas inte hänsyn till dessa barn, utan 

det dras en strikt skiljelinje mellan tvångsrekrytering och annan värvning.79  

 

En del kritik har riktats mot den speciella rådgivarens arbete. Medlemsstater 

i FN, NGO:s och FN-organ anmärkte 2004 på att den speciella rådgivarens 

rapporter varit bristfälliga och inte tillräckligt utredande. Rådgivarens resor 

och besök i drabbade länder hade inte lett till någon konkret förbättring för 

barnens situation. Enligt intervjuer med FN-arbetare på plats i de drabbade 

länderna hade den speciella rådgivarens besök skett för sent i anslutning till 

en konflikt, och diskussioner och kommunikationen med dessa arbetare, 

både innan och under besöken, hade inte fungerat bra.80  

 

Kritik har även riktats mot säkerhetsrådets arbete. Barns rättigheter i en 

konflikt är den enda fråga inom mänskliga rättigheter som kommit upp på 

säkerhetsrådets agenda. Säkerhetsrådets arbete kretsar annars strikt kring 

IHL. Enligt Ann-Charlotte Nilsson, forskare inom IHL och mänskliga 

rättigheter, har vissa medlemsstater varit rädda för att det ska bli en 

politisering av ämnet och för att staters agenda ska påverka arbetet med 

barnsoldater. Argumentet är att mänskliga rättigheter tillkommer den civila 

befolkningen och det är inget som staters förhållande till varandra ska kunna 

                                                
79 Freeland, a.a. s. 38.  
80 Report of the Secretary-General: Comprehensive Assessment of the United Nations 
system response to children affected by armed conflict, A/59/331, 3 september 2004, p. 
14.6. 
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påverka. Därför har man velat hålla mänskliga rättigheter utanför 

säkerhetsrådet. Den kontrollmekanism, MRM, som säkerhetsrådet inrättade 

2005 är ju exempelvis ett organ under säkerhetsrådet, som har en så viktig 

roll att den måste fungera effektivt oavsett politiska spänningar.81 Nilsson 

framhäver dock också några positiva aspekter med det faktum att barn i 

väpnad konflikt blivit en så viktig fråga för flera FN-organ. De väpnade 

grupper och stater som rekryterar och använder barnsoldater kan inte göra 

det i hemlighet, utan har numera FN:s och världens ögon på sig.82  

                                                
81 Nilsson, a.a. s. 1027. 
82 Nilsson, a.a. s. 1026. 
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6. Analys 
Jag har redogjort för de konventioner och utvalda resolutioner som 

behandlar problematiken kring barnsoldater. Sedan 1977 har FN kommit en 

god bit på vägen mot ett fullgott skydd för krigsdrabbade barn, skyddet har 

utvidgats både genom barnkonventionen och genom fakultativa protokoll 

till densamma. Även säkerhetsrådet har tagit upp problemet på sin agenda 

och arbetar löpande för att hindra stater och väpnade grupper från att 

rekrytera och använda barnsoldater.  

6.1 Vilka faktorer påverkar FN:s arbetes 
effektivitet?  

Vid en diskussion om huruvida det folkrättsliga skyddet för barnsoldater 

faktiskt är effektivt och fungerar som det är tänkt måste det diskuteras hur 

folkrätten fungerar. 

6.1.1 Vad får folkrätten att fungera? 

Stater kan vara bundna av olika internationella åtaganden för att de 

ratificerat konventioner och traktater eller på grund av sedvanerätt som är 

bindande alla stater. Men vad har staterna för incitament att faktiskt följa 

sina internationella åtaganden?  

 

En realistisk teori går ut på att stater följer folkrätten för att den existerar 

och för att staten annars riskerar att drabbas av sanktioner. En stat som 

bryter mot en konvention, traktat eller sedvanerätt kan drabbas av de 

sedvanerättsliga reglerna om statsansvar.83 De innebär att staten måste 

upphöra84 med sin folkrättsstridiga handling samt eventuellt gottgöra85 

                                                
83 Dessa finns till stor del kodifierade i ARSIWA.   
84 Sedvanerättslig bestämmelse, motsvarighet i ARSIWA artikel 30.  
85 Sedvanerättsliga bestämmelser, motsvarighet i ARSIWA artikel 31, 35-37.  



 
 
 
 
 

28 

staten som lidit skada. Sanktionssystemet kring statsansvar bygger dock på 

att staterna ska vilja agera enligt folkrätten, vill de inte det så finns det inga 

sanktioner att ta till för att få staterna att göra rätt för sig.  

 

Folkrätten kan även ses ur ett liberalt perspektiv där ekonomiska fördelar 

lyfts fram. Stater följer folkrätten för att alla tjänar på det, vi upprätthåller 

fred och arbetar vidare mot ytterligare ekonomisk vinning. Även mänskliga 

rättigheter har en plats i den liberala teorin. Skillnaden mot rättsrealismen är 

i stora drag att det liberala perspektivet lyfter fram folkrätten som en morot 

eller ett medel för att utvecklas vidare. En rättsrealist däremot ser kanske 

snarare folkrätten som ett nödvändigt ont, där det inte är mycket mer än 

sanktioner och straff som får den att fungera.  

 

I och med att folkrättens sanktionssystem inte är tillräckligt utbyggt för 

stater, anser jag att de som kan förändra situationen för barnsoldater är 

staterna själva. När stater inte längre ser ekonomisk och militär vinning i att 

använda barnsoldater så förändras kanske attityden gentemot problemet.  

 

Alla stater har olika ekonomiska och politiska förutsättningar, vilket är 

ytterligare en utmaning för folkrätten. Det är väldigt många viljor som ska 

tas i beaktande. Det leder till att ett starkt skydd ofta får stå tillbaka för ett 

svagare sådant, detta syns exempelvis i det fakultativa protokollet där stater 

fortfarande får rekrytera barn som är under 18 år till sina trupper. På grund 

av att regleringen har brister har arbetet runtomkring den blivit en väldigt 

viktig del i skyddet för barn. Arbetet handlar om att informera stater, 

organisationer och aktörer om problematiken kring barnsoldater. Den stora 

frågan blir då om FN:s arbete verkligen når ut till alla berörda. Som jag 

tidigare skrivit om, finns idag fler icke-statliga aktörer som använder 

barnsoldater än det fanns tidigare. Detta bland annat på grund av new wars. 

Så även om FN får med sig stater på sin sida så måste dessa stater i sin tur 

lagstifta nationellt och verkligen göra ett krafttag mot de icke-statliga 
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aktörer som använder sig av barnsoldater. Detta är inte en lätt uppgift i en 

stat som är sargad av inbördes konflikter. NGO:s och ideella organisationer 

använder andra kanaler än vad FN gör för att nå fram till stater och andra 

aktörer. Istället för att försöka få stater att implementera folkrätten kan de på 

andra sätt påverka användandet och rekryteringen av barnsoldater. Röda 

korset exempelvis, för diskussioner med krigsherrar om att få väpnade 

grupper att släppa barnsoldater fria. De hjälper även barn som lyckats ta sig 

ur militären med att återfå kontakt med sina familjer.86 Kanske är det dessa 

organisationer vi ska sätta vår tillit till istället för FN? 

6.1.2 IHL:s syfte 

En annan vinkling på problematiken kring regleringen av rekrytering och 

användande av barnsoldater är om den uppfyller IHL:s syfte. Abdul G. 

Koroma, domare i ICTY, uttrycker sig på följande sätt angående IHL:  

 
This law, which has been formulated and codified to restrict the use of 

various weapons and methods of warfare, is intended to limit the terrible 

effects of war. Central to it is the principle of humanity which above all 

aims to mitigate the effects of war on civilians and combatants alike. 87  

 

Även Vandewiele menar att IHL syftar till att skydda människor och 

egendom samt lösa humanitära angelägenheter som uppkommer under en 

väpnad konflikt.88 De centrala syftena med IHL borde alltså vara att reglera 

parters agerande i väpnad konflikt och att skydda de som drabbas.89 

Kännetecknande för IHL är, trots det, en möjlighet till undantag för militär 

nödvändighet. Detta uttrycks exempelvis i TP I, där attacker på civila mål 

förbjuds, men det samtidigt finns ett undantag ifall attacken är 

proportionerlig i förhållande till en konkret och direkt militär fördel.90 Detta 

                                                
86 ”Children and the ravages of war”, 2009, elektronisk källa. 
87 ICJ Rep 226, dissenting opinion of Judge Koroma, s. 558. 
88 Vandewiele, a.a. s. 4.  
89 Freeland, a.a. s. 39. 
90 TP I, art 51.5(b). 
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synsätt märks även i det fakultativa protokollet om barnsoldater, i och med 

användningen och den amerikanska tolkningen av uttrycket feasible, som 

jag gått igenom ovan. Ett annat ställe där tankesättet om militär 

nödvändighet lyser igenom är i preambeln till samma protokoll, där en 

direkt hänvisning görs till FN-stadgans artikel 51, som reglerar staters rätt 

till självförsvar. Denna hänvisning påminner stater om att ingenting i det 

fakultativa protokollet påverkar eller hämmar implementeringen av FN-

stadgans artikel 51. Annorlunda uttryckt så går staters rätt till militärt 

självförsvar före ansvaret för barns rättigheter.91 Detta får konsekvensen att 

stater får en möjlighet att sätta den militära nödvändigheten främst trots att 

det bakomliggande syftet varit att skydda barnets rättigheter. 

6.2 Vad kan FN göra för att förbättra 
skyddet? 

Jag tror att nästa steg för att skyddet för barn i väpnad konflikt ska komma 

närmare att bli ett komplett skydd är att få alla stater att acceptera en 18-års 

gräns. Detta sker nog i första hand genom att få staterna att ändra 

inställning, och inte genom ett nytt protokoll eller konvention. Det 

fakultativa protokollet är ju relativt nytt men har ändå inte fått önskad 

effekt, sett ur ett människorättsperspektiv, eftersom frivillig statlig värvning 

av barn under 18 år fortfarande är tillåten. Den speciella rådgivarens 

arbetsgrupps arbete handlar mycket om att upplysa och informera staterna 

och deras kampanj Zero under 18 har lett till att fler stater ratificerat det 

fakultativa protokollet. Steg två för att förbättra skyddet, är att staterna tar 

sitt ansvar för att lagstifta nationellt och ha ett fungerande straffrättsligt 

system som kan lagföra de aktörer som inte respekterar lagen. Det är svårt 

för FN att reglera icke-statliga aktörers förehavanden, och därför måste de 

enskilda staterna agera istället.  

 

                                                
91 Freeland, a.a. s. 39-40. 
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Som nämnts ovan har säkerhetsrådet uttalat att väpnade konflikters 

påverkan på barn långsiktigt kan vara ett hot mot internationell fred och 

säkerhet. Vid fall av hot mot internationell fred och säkerhet kan 

säkerhetsrådet besluta om åtgärder som ska vidtas för att säkra eller 

återställa internationell fred och säkerhet.92 Vad säkerhetsrådet skulle kunna 

göra, exempelvis mot de persistent perpetrators som förekommer på 

generalsekreterarens lista, är att besluta om ekonomiska sanktioner och 

embargon. Sådana beslut är bindande för alla medlemsstater och skulle 

kunna ge en statsledare eller krigsherre incitament att inte rekrytera och 

använda barnsoldater.  

6.3 Slutsats 
Sammanfattningsvis är problematiken med rekrytering och användande av 

barnsoldater en högt prioriterad fråga på FN:s dagordning. Frågan är 

reglerad inom flera olika rättsområden, men oenighet gällande åldersgränser 

sätter käppar i hjulet för regleringens effektivitet. Även yttre faktorer som 

väpnade konflikters icke-internationella karaktär är en utmaning. Ett annat 

problem är de stater som inte kan eller vill prioritera barns rättigheter. För 

vissa kommer det alltid finnas något viktigare att fokusera på, oavsett om 

det är militär nödvändighet eller diamantgruvor. Att barnsoldater är en så 

pass värdefull tillgång för dessa människor gör att det är svårt att förändra 

deras beteende. Jag anser att dessa faktorer tillsammans gör att skyddet för 

barnsoldater är svagt i praktiken.  

 

 

                                                
92 FN-stadgan art. 39.  
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