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Útdráttur:  

Heimildarritgerð þessi fjallar um barnahermenn. Kenningar og skilgreiningar á barnæsku 

og barninu eru ræddar og settar í samhengi við viðhorf til barnahermanna. Hugmyndin 

um að fyrirbærið barnahermenn sé nýtt er hrakin auk þess að benda á fjölbreytileika 

starfa þeirra. Gerður verður greinarmunur á herdrengjum og stúlkum, störfum þeirra og 

vandamálum. Fjallað er vestræna slagsíðu er gætir í alþjóðlegri löggjöf og orðræðu 

hjálpar- og mannréttindasamtaka um barnahermennsku og rætt um árekstur vestrænu  

ímyndanna við raunveruleikann. Fjallað er um upplifun barna af herjum og hversu frjálst 

val þeirra til að ganga í herinn er og umræðan tengd við hugmyndir um atbeini. Að auki 

verður fjallað um framtíðarhorfur fyrrum barnahermanna, afvopnun og endurhæfingu 

þeirra. Rauður þráður í gegnum ritgerðina er spurningin um atbeini og gerendahæfi, 

þ.e.a.s. hvort barnahermenn séu fórnarlömb eða gerendur. Ég kemst að þeim niðurstöðum 

að barnahermenn eru bæði fórnarlömb og gerendur og hlutverkin tvö óaðskiljanleg. Þeir 

eru fórnarlömb aðstæðna en þó gerendur í eigin lífi.  

[Lykilhugtök: Barnæska, barnahermenn, lög og sáttmálar, atbeini, gerendahæfi, val]
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Inngangur 

 

Ég fékk fyrst áhuga á málefnum barnahermanna og barna í stríði þegar ég sat áfangann 

,,Mannfræði barna” vorið 2008. Haustið 2009 sat ég svo áfangann ,,Stríðsátök og 

friðarferli” og jókst þá áhugi minn á málefninu til muna. Þegar kom að því að velja 

viðfangsefni BA ritgerðar þótti mér liggja beint við að velja efni sem ég þekkti og vildi 

kynna mér enn frekar.  

Meginmarkmið ritgerðarinnar er að gera málefnum barnahermanna ítarleg skil. 

Til að mæta því markmiði fjalla ég um kenningar sem annars vegar tengjast stríði og hins 

vegar börnum. Ég byrja á kenningum um ný og gömul stríð í þeim tilgangi að hrekja þá 

hugmynd að barnahermenn séu nýtt fyrirbrigði. Rannsóknir fræðimanna benda til þess að 

barnahermennska, eða þátttaka ungs fólks í hernaði, sé ekki ný af nálinni. Oft ræða 

hjálpar- og mannúðarsamtök um barnahermenn sem börn sem hafi verið rænd barnæsku 

sinni. Því mun ég fjalla ítarlega um kenningar um barnæskuna, annars vegar vestræna 

sjónarhorninu sem lítur á barnæskuna sem algilt ástand og hvernig það tengist alþjóðlegu 

umhverfi. Hins vegar segi ég frá fræðilega sjónarhorninu sem lítur á barnæskuna sem 

félagslega sköpun. Einnig geri ég kenningum um atbeini og gerendahæfi barnahermanna 

ítarleg skil en þær skipta miklu máli í umræðu um sakhæfi barnahermanna og viðhorf 

fólks til þeirra. Hugmyndir og kenningar sem reikna með því að börn búi yfir atbeini gefa 

þeim gerendahæfi fremur en ekki. Kenningar sem aftur á móti reikna með því að börn 

hafi ekki atbeini myndu frekar skilgreina börn sem fórnarlömb.  

Þá mun ég skilgreina hugtakið ,,barnahermenn”. Almenn umræða um þá virðist 

fyrst og fremst draga upp mynd af ungum drengjum vopnuðum rifflum. Börn sem hafi 

með ofbeldi og illsku verið neydd til herstarfa. Raunin er sú störf barnahermanna eru mun 

fjölbreyttari. Þau sjá m.a. um eldamennsku, birgðaflutning og njósnir. Einnig verða 

aldurstengdar skilgreiningar ræddar.  

Ég fjalla um orðræðu hjálpar- og mannréttindasamtaka sem og þann lagalega 

ramma sem alþjóðsamfélagið hefur sett um börn í stríðsátökum. Þá geri ég kenningum 

fræðimanna um áhrif hjálpar- og mannréttindasamtaka á mótun alþjóðlegrar löggjafar á 

vettvang barnahermennsku skil. Fræðimenn telja áhrif hjálpar- og mannréttindasamtaka á 

lagasetningar endurspeglast m.a. í því hvernig sama stefna birtist í lögunum og orðræðu 
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samtaka. Ég spyr t.d. hvort barnahermenn séu saklausir eða sekir af ódæðisverkum sem 

þeir fremja. Spurning sem ekki er hægt að svara án umræðu um atbeini, gerendahæfi og 

lagalegan ramma. 

Sagt verður frá upplifun barnahermanna til þess að varpa ljósi á hversu erfitt er að 

skilgreina þá annað hvort einhliða sem fórnarlömb eða gerendur. Spurningin um 

fórnarlömb eða gerendur tengist spurningunni um val barna til inngöngu í herinn, hvort 

það sé frjálst eða þvingað. Þannig spyr ég hvort það geti verið að börn velji af fúsum og 

frjálsum vilja að ganga í her. Ég geri málefnum herstúlkna sérstök skil þar sem aðstæður 

þeirra eru að nokkru leyti frábrugðnar aðstæðum herdrengja, sérstaklega hvað varðar 

kynferðislega misnotkun og atbeini þeirra og úrræði til að lifa af hermennskuna og 

heimför.  

Í síðasta kaflanum verður fjallað um afvopnun og endurhæfingu, bæði 

hefðbundnar hreinsanir og vestrænar endurhæfingarbúðir. Hvað býður barnanna að stríði 

loknu? Einnig hvernig unnið sé að því að ná sáttum innan samfélaga við heimkomu 

barnahermanna. Að lokum ræði ég tillögur hjálparsamtaka um hvað sé til ráða, til að enda 

þátttöku barna í stríði. Endurhæfing barnanna gengur í aðalatriðum út á að börnin nái 

sálfræðilegum og líkamlegum bata, eða að ,,hreinsa” þau af syndum sínum. Tillögur 

hjálparsamtaka um úrbætur ganga að miklu leyti út á að herða lagasetningar og fá 

alþjóðasamfélagið til þess að beita oftar og af meiri dug þeim ráðum sem til eru.  

Þegar fólk spurði mig hvað ég væri að skrifa um í BA verkefni mínu, jafnt 

samnemendur sem fjölskyldumeðlimir, vinir og samstarfsmenn, fékk ég nánast alltaf 

sömu viðbrögð þegar ég svaraði: ,,ég er að skrifa um barnahermenn”. Fólk saup nánast 

undantekningar laust hveljur, setti upp einhvers konar samúðarsvip og sagði ,,það hlýtur 

að vera agalegt umfjöllunarefni”. Það virtist gera ráð fyrir því að ég væri eingöngu að 

skrifa um hrylling og blóð, sorglegar sögur af börnum sem hefðu verið rænd æsku sinni, 

misþyrmt og verið neydd til voðaverka. Vissulega er mikla kvöl og eymd og blóðugar 

frásagnir að finna í sögum barnahermanna, eins og vænta má af stríðssögum. Þó vil ég 

með þessari ritgerð benda á að það eru fleiri en ein hlið á öllum málum. Það er að segja, 

ekki eru allir barnahermenn neyddir í herinn og byrluð eiturlyf, sum börn velja að ganga í 

herinn þó deilt séu um hversu frjálst það val geti verið. Þá taka ekki allir barnahermenn 
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þátt í beinum átökum. Að auki er ekki alls staðar litið á einstaklinga undir átján ára sem 

börn.  

Tilgangur ritgerðarinnar er því, auk þess að svara fyrrnefndum spurningum, að 

varpa ljósi á annars vegar viðteknar, oft einfaldaðar, hugmyndir um barnahermenn og 

hins vegar á þann fjölbreytta raunveruleika sem börn í stríði búa við.  
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1. Kafli: Kenningarlegur bakgrunnur  

Ný og gömul stríð – ekkert nýtt 

Síðustu misseri hafa áhrif stríðs á börn og barnahermenn verið mikið í umræðunni. 

Einkum í tengslum við blóðugar og grimmilegar styrjaldir. Því hefur verið haldið fram að 

svokölluð ný stríð séu miskunnarlausari, blóðugri, grimmari og viðbjóðslegri í alla staði 

en eldri stríð, sem sett hafa verið á stall og nánast gerð rómantísk, jafnvel sögð göfug 

(Kaldor, 2005). Þátttaka barna í stríði er þó ekki nýtilkomið fyrirbrigði eins og ég mun 

sýna fram á hér á eftir. Ekki eru allir sammála skiptingunni í ný og gömul stríð og mætti 

skipta gagnrýnendum í tvær fylkingar. Þeim sem annars vegar nýta sér ýktan mun á 

nýjum og eldri stríðum og svo þeirra sem gagnrýna þessa ýktu skiptingu og telja litlar 

raunverulegar breytingar hafa orðið á átökum (Kalyvas, 2001). Kaldor (2005) og Kalyvas 

(2001) eru meðal fræðimanna sem fjallað hafa um slíkar kenningar.  

Kaldor (2005) ýkir viljandi muninn á gömlum og nýjum átökum til þess að auka 

skilning á stöðu mála í dag og mögulegum úrlausnum. Samkvæmt skilgreiningum hennar 

voru gömul stríð háð á milli ákveðinna ríkja af vopnuðum, einkennisklæddum 

hermönnum sem háðu skipulagða bardaga fjármagnaða af viðkomandi ríki. Auðvelt var 

að gera greinarmun á hermönnum og almennum borgurum (Kaldor, 2005:2). Hin 

svokallaða göfgi gömlu stríðanna fólst, samkvæmt Kaldor, í því að þar hafi verið farið 

eftir reglum, t.d. Genfar og Haag sáttmálunum. Kaldor telur ný stríð nánast andstöðu 

hinna gömlu. Þar leysast ríki upp og fjölmargir – óeinkennisklæddir – taka þátt í 

óskipulögðum bardögum. Erfitt er að greina hverjir eru þátttakendur og hverjir almennir 

borgarar. Í nýjum stríðum bitnar ofbeldið á borgurum, auk þess sem þau eru háð á 

glæpsamlegan hátt með ránum. Í hnotskurn virðist ímynd nýrra stríða vera hömlu- og 

stjórnleysi. Þetta má tengja barnahermönnum en þeir berjast gjarna með 

uppreisnarherjum, án einkennisbúninga og/eða sjá um að kanna svæði eða njósnir 

(CUCS, 2008).  

Kalyvas (2001) flokkar borgarastyrjaldir í gamlar og nýjar. Í gömlu 

borgarastyrjöldunum hafi verið barist fyrir hugmyndafræði með göfugu og sameiginlegu 

pólitísku átaki fólksins. Nýju borgarastyrjaldirnar séu hins vegar glæpsamleg, ópólitísk 

einkastríð einkennd af ránum og tilgangsleysi (Kalyvas, 2001:102-103). Nýjum 
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borgarastyrjöldum fylgja oft miklar og ítarlegar ofbeldislýsingar en Kalyvas bendir 

(2001:113-115) á að slíkar sögur sé einnig að finna frá gömlum borgarastyrjöldum og 

leggur áherslu á menningarlegan skilning á ofbeldi. Kalyvas og Rosen (2007:298) 

gagnrýna hina göfugu ímynd gamalla stríða, göfgi þeirra hafi verið stórlega ýkt og þau 

rómantíseruð með að ýkja vægi hugmyndafræði og hugsjóna. Byltingarsinnar gamalla 

borgarastyrjalda hafi líka verið grimmir og blóðþyrstir ræningjar og ofbeldismenn 

(Kalyvas, 2001:106). Í anda þessa hrekur hún hugmyndir um að grimmilegra sé að drepa 

með hnífum og sveðjum en með sprengjum og flugárásum þar sem fleiri sakleysingjar 

látast. 

Kenning Kaldor (2005) gerir gömlum stríðum upp göfgi og rómantíska ímynd. 

Kenningar Kalyvas (2001) eru svipaðar en gagnrýna að gerður sé mikill greinarmunur á 

nýjum og gömlum stríðum. Grimmd og illska hafi einnig verið til staðar í þeim gömlu og 

rangt sé að gera þeim upp göfgi sem ekki hafi verið til staðar. Einnig bendir Kalyvas á 

mikilvægi þess að hafa í huga menningarlegan skilning ofbeldis. Þannig er lögð áhersla á 

að við skiljum ekki öll hlutina í kringum okkur á sama hátt. Í rökréttu framhaldi af 

gagnrýni Kalyvas má leiða hugann að því að stríð í dag eru nær fólki að mörgu leyti og 

mögulega þess vegna sem það upplifir meiri grimmd. Fréttaflutningur í dag er mun 

hraðvirkari og sjónrænni en í fyrri heimsstyrjöld. Blóðið er sjáanlegra. Þeim sem upplifa 

stríð af eigin hendi og vilja koma sögum sínum á framfæri stendur til boða gnægð miðla 

sem auðveldlega ná til mikils fjölda á skömmum tíma m.a. vef-fréttarit og bloggsíður þar 

sem hver sem er getur birt sögur og myndir.  

Tengjum nú kenningar um ný og gömul stríð við barnahermenn og hernaðarlega 

þátttöku þeirra. Rosen (2007) tengir umræðuna um ný og gömul stríð við fordæmingu á 

þátttöku barna í nútíma stríði. Umfjöllun Rosen (2007) og Kalyvas (2001) eiga það 

sameiginlegt að leggja áherslu á að skilningur ofbeldis sé mismunandi eftir ólíkum 

samfélögum í mismunandi menningarlegu samhengi. Rosen telur vandamálið við 

barnahermenn ekki vera nýtt fyrirbrigði þó venja sé að fjalla um það sem slíkt, þ.e.a.s. 

sem nútíma alþjóðlega mannúðar og mannréttinda krísu. (Rosen, 2007:296). Máli sínu til 

stuðnings bendir hann á þá staðreynd að ungir hermenn eru engin nýlunda. Til eru 

etnógrafískar heimildir um unga hermenn í fyrri heimstyrjöldinni og stríðsmenn allt niður 

í þrettán ára aldur (Rosen, 2007:297). Sögulegar heimildir eru til um unga Dinka drengi í 
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Súdan sem voru vígðir sem stríðsmenn á milli 16 og 18 ára aldurs. Einnig sýna sögulegar 

heimildir að herir Vesturlanda hafi verið fullir af ungum mönnum, eða herstrákum (e. 

boy-soldiers) allt frá miðöldum og til fyrri heimstyrjaldarinnar. Göfgi þeirra og fórnir 

voru hafðar í hávegum og jafnvel hylltar af almenning. Þessi dæmi sýna að tímatalsleg 

mörk milli barnæsku og æsku og æsku og fullorðinsáranna hafi verið mismunandi í 

ólíkum samfélögum með ólíka menningu. Í mörgum tilvikum hafi barnæska og herlíf 

hvorki verið skilgreint sem ósamrýmanlegt né heldur mótsagnakennt (Rosen, 2007:297). 

Skilgreiningu á vandamálum barnahermanna telur Rosen koma frá upprennandi 

alþjóðlegri aldurspólitík (e. politics of age) sem reyni að móta hugmyndir um barnæskuna 

í alþjóðalögum (Rosen, 2007:296). Rosen (2007:298) bendir á að um leið og Vesturlönd 

fjarlægist barnahermennsku hafi umræða um barnahermennsku sem siðferðislega krísu 

aukist.  

Nú hefur verið hrakin sú hugmynd að þátttaka barna í stríði sé nýtt fyrirbrigði. Nú 

taka við umræður um kenningar og hugmyndir um barnæskuna og barnið. Einnig verður 

rætt um menningarlegt afstæði í hugmyndum um barnæskuna og það hvernig alþjóðleg 

aldurspólitík tengist vestrænum hugmyndum um börn og barnæsku.  

 

Kenningar um barnæskuna – vestrænar ímyndir og raunveruleiki 

Ekki er til nein ein algild eða skilmerkileg skilgreining á hugtakinu barnæska, hvað það 

sé að vera barn, nema þá helst í lagalegum skilning. Í Sáttmála Sameinuðu þjóðanna (SÞ) 

um réttindi barnsins, eða Barnasáttmálanum eru börn skilgreind sem allir þeir 

einstaklingar sem ekki hafa náð átján ára aldri (Barnasáttmálinn, 1989, 1gr.). Sömu 

skilgreiningu er að finna í Afríska sáttmálanum um réttindi og velferð barnsins (African 

charter on the Rights and Welfare of the child [ACRWC], 1990, 2.gr.). Helsta bitbeinið 

virðist vera hvort barnæskuna eigi að skilgreina sem náttúrlegt, líffræðilegt ástand eða 

sem félagslegt fyrirbrigði. Það er að segja, það sé hluti af og afurð menningar. Stephens 

(1995) og Prout og James (1990) viðurkenna að það að börn séu ekki orðin líkamlega 

fullþroska sé líffræðileg staðreynd en telja að merking og túlkun á vanþroskanum sé 

menningarleg og þar af leiðandi félagsleg sköpun (e. social construction). James og Prout 
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(1990) benda m.a. á hvernig hugtökin barnæska og fullorðinsár (e. adulthood) standa í 

mótsögn við hvort annað sem tvenndarpar og hafi hvort sinn táknræna heim.  

Í Centuries of Childhood setti sagnfræðingurinn Philippe Ariés (1962) fram 

kenningu um að barnæskan væri nýtilkomið hugtak. Kenning hans þótti á sínum tíma 

ögrandi. Ariés sagði hugtakið ekki hafa verið til í Evrópu á miðöldum, og að fyrir 15.öld 

hafi verið litið á börn sem einhvers konar litlar útgáfur af fullorðnum. Hugtakið hafi 

þróast á 15.-18.öld samhliða öðrum hugmyndum sem komu fram með uppgangi evrópsku 

borgarastéttarinnar (sjá Honwana, 2005:34 og Stephens, 1995:5, Hecht, 1998:73-74). 

Kenningar Ariés hafa í gegnum tíðina sætt ýmis konar gagnrýni jafnt innan 

sagnfræðinnar sem og utan. Enga að síður telur Stephens (1995:5) að grunnhugmyndin í 

kenningum Ariés standi enn. Það er að segja að barnæskan eigi sér félagslegar og 

sögulegar rætur fremur en líffræðilegar. Hecht (1998:74) er sama sinnis þar sem hann 

segir að gagnrýni á Ariés hafi varla haft annað upp úr krafsinu en umbætur á upprunalegu 

kenningunni og að sífellt fleiri hallist að þeirri kenningu að barnæskan sé annað og meira 

en eingöngu líkamlegur vanþroski, hún sé félagsleg sköpun.  

Úr þroskasálfræðinni kemur kenning um að þroski barna fari eftir fastmótuðu ferli 

sem gerist í skrefum og eftir ákveðinni röð. Kenningin gerir ráð fyrir því að ljúka þurfi 

einu skrefi áður en næsta geti tekið við. Stigin fela þannig í sér ákveðna samfellu frá hinu 

einfalda og röklausa til hins flókna og skynsama. Einfaldari stigin eru tengd við andlegt 

og líkamlegt hæfileikaleysi, en lokastigið – fullorðinsárin – tengt áunnum, 

verðskulduðum andlegum, líkamlegum og félagslegum hæfileikum (Margrét Einarsdóttir, 

2004). Þessi þroskastig má tengja við hugmyndir um líffræðileg aldursstig. Viðhorf sem 

birtist víða í allri umfjöllun sem fer hér á eftir.  

Að líta á barndóminn sem félagslega skapaðan er sjónarhorn sem margir 

mannfræðingar og sagnfræðingar aðhyllast eins og áður hefur komið fram. Sjónarhornið 

viðurkennir fjölbreytileika og mismunandi samhengi barndómsins. Það gefur sér að 

túlkun og skilningur barndómsins sé mismunandi frá einni menningu til annarrar og þar 

með hljóti upplifunin einnig að vera það (Hecht, 1998:70 og James og Prout, 1990:5) 

Hecht aðhyllist þetta sjónarhorn og leggur áherslu á að börn séu þess verð að rannsaka á 

eigin verðleikum. Þau geti verið, og eigi að líta á, sem félagslegar verur í nútíð fremur en 

mennska verðendur framtíðarinnar (e. human becomings) (Hecht, 1998:77,75). Auk þess 
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að taka tillit til menningar og ólíks skilnings telja James og Prout (1990:6) að aldrei sé 

hægt að aðskilja barnæskuna algerlega frá öðrum menningarlegum þáttum t.d. stétt, kyni 

og þjóðerni.  

Nú hefur verið reynt að varpa ljósi á það hvað er barn, hvaða skilgreiningar séu til 

og hvort byggt sé á líffræðilegu eða félagsfræðilegu sjónarhorni. Förum nú betur í 

félagslegu þættina. Hecht (1998) orðar það svo að mismunandi sjónarhorn um 

barnæskuna, líffræðilegar eða félagslegar keppist um fylgi. Skilgreining hans er sú að 

annað sjónarhornið líti á barnæsku sem algilda, óbreytilega og alþjóðlega félagslega reglu 

sem börn um allan heim upplifi, eða eigi að minnsta kosti, samkvæmt hugmyndafræðinni, 

heimtingu á að upplifa, á svipaðan hátt (Hecht, 1998:70-77). Þetta sjónarhorn verður 

héðan í frá vísað til sem hins vestræna sjónarhorns á barnæskuna og barndóm.  

Vestræna sjónarhornið á rætur að rekja til vestrænna hugmynda en hugmyndin 

hefur með tímanum færst yfir á stofnanir; fjölskyldu, skóla og alþjóðlega lagakerfið sem 

hafa ýtt undir mótun þess. Sjónarhornið lítur á barnæskuna sem tíma sakleysis og gleði, 

leiks og menntunar og áhyggjuleysis undir verndarvæng fullorðinna og stofnanna sem 

veiti skjól frá hörðum heimi fullorðinsáranna, ali upp og fræði börnin. Það er áhyggjulaus 

tími og öruggt stig mannlegrar tilveru. Slíkar hugmyndir og sjónarhorn álíta börn sem 

óþroskuð og ófær um að axla ábyrgð (sjá Honwana, 2005:23-34; Rosen, 2007, Stephens, 

1995, Hecht, 1998:70, Boyden, 2006:5 og James og Prout 1990).  

Vestrænu hugmyndirnar eru gallaðar að því leyti að þær eiga hvorki við um allar 

aðstæður, né öll börn, enda hugmyndin tiltölulega nýtilkomin eins og áður hefur komið 

fram sbr kenningu Ariés. Raunveruleiki og daglegt líf margra barna einkennist af vinnu; 

verkamannavinnu, þrælkunarvinnu, þátttöku í rekstri heimilisins og/eða uppeldi yngri 

barna. Í Mexíkó er barnæskan skilgreind eftir félagslegu hlutverki, væntingum og ábyrgð 

og mismunandi stig barnæskunnar hafa mismunandi heiti eftir skyldum fremur en aldri 

(Honwana, 2005:34-35). 

Að líta á barnæskuna sem félagslega smíð gefur fræðimönnum ákveðinn ramma, 

eða módel, til að skilja fyrstu ár mannlegs lífs (James og Prout, 1990:8-9). Það veitir 

einnig möguleika á því að líta svo á að ýmist sé hægt að öðlast barndóminn eins og hlut, 

eða ekki og þar með glata honum eða týna (Honwana, 2005:34 og Hecht, 1998). 

Ógæfusöm börn upplifa ekki, týna eða eru rænd barnæskunni. Slík orð eru gjarnan höfð 



11 

 

um barnahermenn, sérstaklega af hjálpar- og mannréttindasamtökum. Ishmael Beah 

(2007), fyrrverandi barnahermaður skrifaði endurminningar sínar og tileinkar söguna 

,,...minningu allra barna í Sierra Leóne sem rænd voru bernsku sinni” (Beah, 2007:7). 

Tileinkun hans endurspeglar vel alþjóðlega umræðu síðustu ára þar sem glötuð eða stolin 

barnæska hefur verið í sviðsljósinu (t.d. Stephens, 1995:8-9). 

Hecht (1998:70-74) segir að þar sem barnæskan og barndómur séu óáþreifanleg 

og hverful hugtök komi þau best fram þegar þau skorti. Það er að segja, það kemur 

skýrast fram hvað barnæska er, eða hvað fólk telur hana vera, þegar hana skortir. 

Skilgreiningin kemur þannig skýrast fram í andstæðu sinni. Hecht vitnar máli sínu til 

stuðnings í Patriciu Holland (1992:148) sem sagði að: ,,án ímyndar hins óhamingjusama 

barns, þá væri nútíma hugmynd okkar af barnæsku ófullkomnuð” (Hecht, 1998:71). 

Lýsingar á börnum sem hafa verið rænd barnæsku sinni varpa þannig ljósi á hvað sé átt 

við með hugtakinu barnæsku og þess hvers fólk ætlast til að felist í skilgreiningu þess og 

upplifun á því (Hecht, 1998:71). Hecht (1998) hnekkir enn á þessari skoðun sinni með 

því að fullyrða að ímyndin um vannærð, óhamingjusöm börn þróunarlanda og ímyndin af 

hinum hamingjusama vestræna barndómi séu tvær hliðar á sama peningi.  

Hugmyndir um barndóm sem hlut tengjast kenningum um börn sem fórnarlömb. 

Hið ógæfusama fórnarlamb er samkvæmt vestræna sjónarhorninu barn sem ekki nýtur 

þeirrar gæfu að upplifa barnæskuna á ,,réttan” eða æskilegan hátt. Hecht (1998) telur 

fullyrðingar um börn sem skorti barndóm gera þau að líflausum fórnarlömbum og veita 

fullorðnum tækifæri til að bjarga þeim og gefa þeim aftur hinn glataða barndóm. Hecht 

vill fremur fjalla um börn sem félagslega gerendur, sem hafi áhrif á eigið líf, ekki sem 

líflaus fórnarlömb (Heckt, 1998:72). Barnahermenn virðast í dag hafa skapað sér sess 

sem erkitýpa hins ógæfusama barns sem verður af barndómnum.  

 Í næsta kaflahluta verða hugmyndir og kenningar um atbeini og gerendahæfi 

barna ræddar og þær tengdar sérstaklega við barnahermenn.  
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Atbeini og gerendahæfi barna(hermanna) 

Eitt stærsta deilumálið í málefnum barnahermanna er hvort þeir séu fórnarlömb eða 

gerendur. Honwana (2005:48) kemst að kjarna málsins þegar hún spyr hvort ,,...við eigum 

að líta á barnahermenn sem óvirk fórnarlömb, tóm ílát sem hafi verið fyllt af ofbeldi. Eða 

hafa þeir atbeini og eru fyllilega sakhæfir og ábyrgir fyrir gjörðum sínum?”
1
. Hún telur 

ekkert einfalt svar vera til, aðstæður og börn séu mismunandi og verknaðir þeirra í stríði 

flóknari en svo að hægt sé að líta á þá eingöngu sem fórnarlömb, þau eru meira en það. 

Þau fremja fullorðinsverk en teljast þó ekki fullorðin. Á sama tíma hafa þau glatað 

sakleysi sínu, a.m.k ímynd þess og teljast því heldur ekki fyllilega börn. Með aðgerðum 

sínum, grimmdar og glæpa verkum, verður til í börnunum erfið sambúð sakleysis og 

sektar. Eins og í refhvörfum ljóða þar sem andstæðum er raðað saman mætti segja að 

barnahermenn verði sek um sakleysi eða saklaus um sekt. Honwana á með þessum 

samlíkingum við að annars vegar er ekki hægt að líta á börnin sem fyllilega ábyrg gjörða 

sinna, né heldur er hægt að svipta þau algerlega gerendahæfi (Honwana, 2005:48). 

Dickson-Gómez (2003:336) telur barnahermenn vissulega hafa atbeini þó gjarna sé reynt 

að neyta því.  

Til að útskýra atbeini ræðir Honwana (2005) hugmyndir Giddens. Samkvæmt 

Honwana telur Giddens atbeini vera getu einstaklings til, og ákvörðunar um að gera 

eitthvað fremur en ásetning eða hugmynd. Það að eitthvað eigi sér stað megi rekja til 

afskipta, eða afskiptaleysis einstaklings. Gerandi (e. agent) í skilgreiningu Giddens (í 

Honwana, 2005:48) er manneskja sem hefur vald til að ákveða hvort hún skiptir sér af 

eða ekki. Atbeini er þannig nátengt valdi, því að geta hagað sér öðruvísi, að geta skipt sér 

af eða ekki. Vald og val einstaklings getur vissulega verið heft, eins og margir 

barnahermenn sem Honwana (2005) ræddi við bera fyrir sig. Honwana (2005:48) segir 

Giddens neita því að til sé sá sem hafi ekkert val. Það að hafa lítið um að velja jafngildir 

því ekki að skorti algjörlega atbeini eða gerendahæfi. Sá kúgaði hafi alltaf einhver áhrif 

og geti því ekki talist algjörlega sviptur völdum. Viðtöl Honwana við barnahermenn 

virðast styðja við kenningu Giddens. Barnahermenn, sem oft eru taldir skorta val beita 

                                                 
1
 Mín þýðing, upprunalegi textinn á ensku: ,,...should we consider child combatants to be passive victims, 

empty vessels into which the capacity for violence has been poure? Or are they agents, fully culpable and 

accountable for their actions?” (Honwana, 2005: 48). 
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atbeini sínu til að komast undan verkefnum t.d. með því að þykjast vera veikir eða 

heimskir, þannig hafa þeir áhrif þó lítil séu (Honwana, 2005:48). 

Honwana (2005:32-33,49) byggir á hugmyndum Certeau (1984) um 

herbragðatækni (e. strategic) og úrræði (e. tactics) og flokkar mismunandi atbeini í þessa 

flokka. Hún telur barnahermenn búa yfir úrræða atbeini (e. tactical agency)
2
. Úrræða 

atbeini er atbeini valdlausra sem spila úr öllum tækifærum og aðstæðum sem bjóðast til 

þess að þola aðstæður sínar og umhverfi og gera sem mest úr þeim án þess að hafa 

nokkurt langtímamarkmið í huga. Barnahermenn beita því til að þola herinn og ofbeldið 

og nýta sér hvert einasta tækifæri, hvenær sem það býðst. Andstætt úrræða atbeini er 

herbragða atbeini (e. strategic agency)
3
 sem Honwana lýsir sem atbeini þess sem valdið 

hefur og býr yfir langtímamarkmiði og áætlun, yfirmenn barnahermanna gætu t.d. búið 

yfir slíku atbeini. Honwana styrkir kenningu sína um úrræða atbeini með viðtalsbrotum 

við barnahermenn sem sköpuðu sér rými til t.d. leikja og samræðna og bjuggu þannig til 

sinn eigin heim innan hersins. Börnin lærðu að spila á yfirmenn sína t.d. með að gefa 

þeim upp röng nöfn. Þau nýttu sér einnig hvert tækifæri og skipulögðu t.d. flótta eða 

þóttust vera veik eða heimsk til að forðast hættulegar sendiferðir. Þó fá þeirra myndu 

viðurkenna það, álítur Honwana (2005:49) að sum barnanna hafi viljandi farið fram úr 

hernaðarlegu skyldum sínum vegna hefndarþorsta, grimmdar, óþroska og öfundsýki. Eða 

jafnvel í von um að verða verðlaunuð eða viðurkennd á jákvæðan hátt af foringjunum.  

Önnur atbeinis kenning er kenning Utas (2005) um atbeini fórnarlambsins (e. 

victimcy). Utas (2005) lýsir þess konar atbeini sem úrræði þess er viljandi kemur sér í 

aðstæður fórnarlambs til þess að lifa af. Það er að segja, að í sjálfsbjargarviðleitni komi 

fólk í stríðsátökum sér viljandi í stöðu fórnarlambsins. Hvatinn að baki sé lífsvilji. Utas 

(2005) skrifaði grein um konur sem beita fyrir sig slíku atbeini t.d. með því að gera sér 

dælt við yfirmenn herja í von um að útvega sér og sínum vernd og nauðsynjavörur á 

erfiðum og óöruggum tímum.  

Stephens (1995:13) skrifaði fyrir rúmum áratug um vaxandi meðvitund um börn 

bæði í hættu og sem hættu (e. at risk og as the risk). Sú ímynd virðist enn lifa og dafna. 

Spurningin um börn sem fórnarlömb eða gerendur tengist einnig hugmyndum um börn í 

                                                 
2
 Mín þýðing. 

3
 Mín þýðing. 
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hættu og hættuleg börn. Fórnarlömb eru börn í hættu og gerendur hættuleg börn. Áður var 

talið að árásargjörn menning gerði börn árásargjörn. Með tilkomu aukinnar athygli á 

ofbeldisverk barna, t.d. morðinu á James Bulger í Bretlandi og Columbine skotárásunum 

í Bandaríkjunum, hafa hugmyndir fólks um sakleysi barna breyst. Fólk hefur þurft að 

horfast í augu við þá staðreynd að börn geti beitt ofbeldi (sjá t.d. Stephens, 1995:13; 

Korbin, 2003 og Honwana, 2005). Það má þannig máta hugmyndina um hættuleg börn 

við hina vestrænu hugmynd um barnæskuna. Hættuleg börn brjóta í bága við vestrænar 

hugmyndir um barnæskuna, ganga fram af fólki og vekja upp óþægilegar tilfinningar. 

Hættuleg börn brjóta gegn ríkjandi hugmyndum vestrænna samfélaga og ofbeldisfull börn 

eru æpandi mótsögn við vestrænu hugmyndina (Honwana, 2005:32,37). Börn í hættu 

samræmast hinu vestræna formi um hið saklausa barn sem þarfnast verndar. Honwana 

(2005:32) kemst vel að orði þegar hún segir: ,,Ímyndir barna sem drepa og há stríð ögra 

viðteknum venjum og gildum hvað varðar flokkun í barnæsku og fullorðinsár”
4
. Rosen 

(2007:297) fjallar einnig um hættuleg börn og börn í hættu. Hann telur lög sem varða 

barnahermennsku ekki veita svigrúm fyrir nokkurs konar skilning eða túlkun á atbeini 

barna öðru en öfga verndarsjónarmiðs, að börnin séu fórnarlömb í hættu. Raunin er hins 

vegar sú að barnahermenn eru bæði dæmi um börn í hættu og hættuleg börn.   

 

Í þessum kafla hafa helstu kenningar um barnæsku verið ræddar. Þar ber hæst átök eða 

árekstra um hina vestrænu hugmynd um barnæskuna og svo þeirra sem viðurkenna 

fjölbreytileika barnæskunnar og líta á hana sem félagslega smíð. Þar sem rætt var um ný 

og gömul stríð var mýtan um að barnahermenn væru nýtt vandamál hrakin. Reynt hefur 

verið að varpa ljósi á helstu deiluefni varðandi atbeini og gerendahæfi barnahermanna. 

Slíkar kenningar skipta miklu máli um sakhæfi barna. Atbeini barnahermanna skiptir 

einnig miklu máli í allri umræðu sem á eftir kemur. Sérstaklega þá hvort þeim sé almennt 

gefið að vera gerendur í eigin lífi, eða líflaus fórnarlömb. Á sömu nótum hefur verið 

minnst á mótsagnir sem líkamnast í barnahermönnum: sakleysi og sekt, og börn í hættu 

og hættuleg börn. Reynt hefur verið að varpa ljósi á af hverju barnahermenn valda fólki 

ugg og áhyggjum. Vestræna hugmyndin um hina áhyggjulausu, vernduðu, saklausu 

                                                 
4
 “The idea of children killing and waging war defies established and accepted norms and values with the 

regard to the categories of childhood and adulthood”. (Honwana, 2005: 32) 
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barnæsku sem lánsamir upplifi og ógæfusamir verði af skipar stóran sess og mun koma 

við sögu í næstu köflum.  

Kenningar úr þessum fyrsta kafla munu koma fram í allri umræðu sem á eftir fer. 

Í næsta kafla taka við skilgreiningar á barnahermönnum og helstu lögum og sáttmálum er 

varða málefni þeirra. 
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2. Kafli: Hvað eru barnahermenn?  

Tölur og skilgreiningar 

Dickson-Gómez (2003:352) bendir á að erfitt sé að alhæfa nokkuð um barnahermenn þar 

sem upplifun barna af hermennsku sé mismunandi. Átök eru mismunandi sem og 

aðstæðurnar sem börnin lifa við. Enga að síður eru til nokkrar skilgreiningar á hvað 

barnahermenn eru. Skilgreiningar á barnahermönnum geta verið gagnlegar og veitt 

einhvers konar heildarmynd á það hvað felst í því að vera barn í her. Skilgreiningarnar 

eru mismunandi en flestar byggja á því að barnahermenn séu einstaklingar undir átján ára 

aldri, sem samræmist alþjóðlegri aldurspólitík sem Rosen (2007) fjallar um. Enn fremur 

eru barnahermenn börn sem tilheyra eða eru hluta af hernaðarlegum samtökum eða 

herjum. Auk þess að byggja á aldri byggja skilgreiningarnar á þeim störfum sem 

barnahermenn stunda. Það er mismunandi eftir skilgreiningum hversu ítarlega er farið í 

hvers kyns störfum börnin sinna innan hersins. Þar má meðal annars nefna flutning á 

birgðum, eldamennsku og kynlífsgreiða eða þrælkun.  

Hjálparsamtökin The Coalition to stop the use of child soldiers (CUCS) skilgreina 

barnahermenn sem:  

,,...hverja þá persónu yngri en átján ára sem er meðlimur eða á einhvern hátt 

tengdur herafla ríkis eða öðrum heröflum, hvort sem til vopnaðra átaka kemur eða 

ekki. Barnahermenn sinna ýmsum störfum, þeir taka þátt í bardögum, koma fyrir 

jarðsprengjum og sprengiefni, kanna, njósna, eru notaðir sem tálbeitur, eru 

sendiboðar eða verðir, þjálfa, æfa og sjá um annan undirbúning, sjá um 

vöruflutning og önnur nauðsynjaverk, eru burðarmenn, sjá um að elda og önnur 

húsverk. Einnig kynlífsþrælkun eða önnur liðssöfnun í kynferðislegum tilgangi.”  

      (CUCS, 2004:15).  

Child Soldier Relief (CSR) eru samtök sem styðja við fyrrum barnahermenn og veita 

þeim endurhæfingu. Skilgreining þeirra er svipuð CUCS en þó ekki að öllu leyti. Í fyrsta 

lagi er sérstaklega minnst á stúlkur og þátttöku þeirra, aðallega í tengslum við 

kynferðislega misnotkun og þvinguð hjónabönd. Einnig er sérstaklega tekið fram að 

barnahermenn séu ekki eingöngu börn sem bera vopn (CSR, 2008). Ekki eru allir 

barnahermenn gráir fyrir járnum, samkvæmt skilgreiningunum, því barnahermenn eru 

einnig þeir sem sinna öðrum störfum innan herja s.s. dagleg störf og kynlífsgreiða og 

þrælkun.  
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Tölur um barnahermenn eru nokkuð á reiki en algengt virðist vera að nefna um 

300.000 börn sem talin eru taka þátt í vopnuðum átökum (sjá Brett og Specht, 2004:xiii 

og Dickson-Gómez, 2003:327). Í ársskýrslu CUCS frá árinu 2008 kemur fram að 63 lönd 

leyfi börn sem sjálfboðaliða og að 26 lönd hafi haft einstaklinga undir átján ára í herjum 

sínum. Barnahermenn eru notaðir m.a. í Myanmar (Búrma), Chad, Kongó, Sómalíu, 

Súdan og Úganda. Þar segir einnig að til séu dæmi þess að palestínsk börn hafi nokkrum 

sinnum verið notuð sem mannlegir skildir af varnarliðum Ísrael og að nokkrir hermenn 

yngri en átján ára hafi verið sendir á vegum breska hersins til Írak. Þeir voru fljótlega 

sendir heim aftur en það breytir því ekki að þeir voru í hernum og voru sendir að 

átakalínum (CUCS, 2008:15,17).  

Þátttaka barna yngri en átján ára í herjum og notkun þeirra í hernaðarátökum er 

talið eiga sér stað á einn eða annan hátt í að minnsta kosti 86 löndum og svæðum 

heimsins. Þar með talin lönd sem nýta börn sem njósnara og þau sem taka við börnum í 

heri á friðartímum. Árið 2004 voru börn þátttakendur í 24 átökum, en í 17 undir lok 

ársins 2007. Ástæða þessarar fækkunar er frekar talin verið sú að friður hafi komist á og 

átökum lokið fremur en að notkun barnahermanna hafi verið hætt. Flestir barnahermenn 

eru taldir vera í herjum sem ekki eru á vegum ríkisins en það þekkist einnig (CUCS, 

2008:12). 

Þekkt er innan mannfræði að hafa varnagla á því sem fólk annars vegar segir og 

því sem það raunverulega gerir (sjá t.d. Eriksen, 2001). Þessi varnagli á einnig við í 

afstöðu ríkja til barnahermennsku því munur getur verið á því hvað ríkisstjórnir segja og 

framkvæmdum þeirra (CUCS, 2008:17). Ríki sem senda börn í stríð og taka við þeim í 

heri sína þrátt fyrir yfirlýsingar annars efnis eru dæmi um slíkt ósamræmi.  

Í næsta kaflahluta verður fjallað um alþjóðalög og sáttmála sem og orðræðu 

hjálpar- og mannúðarsamtaka um barnahermenn. Hvaða tilgangi lög og sáttmálar gegni, 

áhrif hjálpar- og mannúðarsamtaka á lagasetningar og svo gagnrýni bæði samtakanna og 

fræðimanna á lög og sáttmála.  
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Lagalegur rammi og orðræða hjálpar- og mannúðarsamtaka  

Þó nokkur alþjóðalög og sáttmálar taka á málefnum barnahermanna. Fyrst ber að nefna 

Sáttmála Sameinuðu Þjóðanna um réttindi barnsins, eða Barnasáttmálinn frá 1989. 

Barnasáttmálinn var samþykktur á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna (SÞ) 20.nóvember 

1989 og hefur verið staðfestur af 192 aðildarríkjum. Á heimasíðu hins íslenska 

umboðsmanns barna segir: ,,[s]amningurinn felur í sér alþjóðlega viðurkenningu á því að 

börn séu hópur sem þarfnist sérstakrar verndar umfram hina fullorðnu...” (Umboðsmaður 

barna, e.d.). Slíkar staðhæfingar sýna vel hið vestræna sjónarhorn sáttmálans. Í fyrstu 

grein sáttmálans segir ennfremur: ,, Í samningi þessum merkir barn hvern þann 

einstakling sem ekki hefur náð átján ára aldri, nema hann nái fyrr lögræðisaldri 

samkvæmt lögum þeim sem hann lýtur” (Barnasáttmálinn, 1989, 1gr.). Með skýrri 

aldursskilgreiningu hefur barnasáttmálinn átt þátt í að móta alþjóðlega og opinbera 

skilgreiningu á barnæsku og barninu.  

Önnur mikilvæg lög og sáttmálar eru t.d. Genfar sáttmálinn frá 1949. Tilgangur 

hans var í hnotskurn að tryggja mannréttindi í stríði en tók ekki sérstaklega á málefnum 

barnahermenna. Árið 1977 settu SÞ fram Aðgerðar viðbætur I og II frá (e. protocols 

additional I og II). Þá var átökum og aldri skipt í tvo flokka. Annars vegar alþjóðleg 

vopnuð átök (milli fullvalda ríkja) og svo ekki-alþjóðleg átök (borgarastyrjaldir og 

uppreisnir). Aldri var skipt í tvo flokka; yngri: börn yngri en fimmtán ára og eldri: 

fimmtán til átján ára (Rosen, 2007). Nýlegri lög eru t.d. hluti af Rómar sáttmálanum frá 

1998. Árið 2002 var dreginn upp viðbót við Barnasáttmálann; ,,Sáttmáli um rétt barna í 

vopnuðum átökum” (e. Optional protocol to the convention on the Rights of the Child in 

the Involvement of Children in Armed Conflict) (Rosen, 2007 og UNICEF, e.d.). 

Sáttmálinn hefur fengið aukið fylgi á síðustu árum, árið 2004 höfðu 77 ríki samþykkt 

hann en 120 árið 2008 (CUCS, 2008:13). ,,Paris Principles and Guidelines on children 

associated with armed forces and armed groups” er sáttmáli gerður að tilskipun SÞ með 

það að markmiði að leysa börn frá hermennsku og styðja verkefni sem eiga að hjálpa 

þeim að snúa við blaðinu (CUCS, 2008:9). SÞ hafa að auki tekið upp aðgerðarsamþykktir 

1539, árið 2004 og 1612, árið 2005 í þeim tilgangi að koma á eftirliti og skýrslugerð um 
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börn í vopnuðum átökum sem og að fylgjast með framförum í kjölfar þessara samþykkta 

(CUCS, 2008:14).  

Í alþjóðalögum og sáttmálum er varða börn og barnahermenn er stefnt að því að 

skapa aldursmörk sem falla að vestrænu hugmyndinni um barnið, svokölluð eingöngu 

átján stefna (e. straight 18). Lögin hafa skapað lagalegan ramma sem skapar 

skilgreiningu á barninu sem einstakling undir átján ára aldri. Alþjóðalög eiga þannig þátt 

í að skapa algilda útgáfu barndóms og hundsa menningarbundin skilning á aldri (Rosen, 

2007). Í öðru lagi virðist vaxandi tilhneigingar gæti í alþjóðlegum lagasetningum til að 

hindra og meina notkun og nýliðun (e. recruitment) á börnum í hernaðarlegum tilgangi 

(Rosen, 2007; CUCS, 2008). Lög og sáttmálar hafa einnig áhrif á hugmyndir um atbeini 

og gerendahæfi barnahermanna t.d. með því að svipta þá sakhæfi. Slíkar ályktanir gefa í 

skyn að barnahermenn séu í öllum tilfellum misnotuð börn sem hafi verið neydd til 

inngöngu og starfa í herjum. Þannig geta lög og sáttmálar átt þátt í að skapa 

barnahermönnum stöðu fórnarlamba fremur en gerenda.  

Áhrif hjálpar- og mannréttindasamtaka eru viðurkennd í skýrslu Machel sem 

unnin var fyrir SÞ árið 1996. Skýrslan hefur frá útgáfu haft áhrif á málefni barna í átökum 

og stríði og á skrif fræðimanna (sjá t.d. umfjöllun Hecht, 1998 og Rosen, 2007:298). Í 

skýrslunni var lagt til að hrundið yrði af stað herferð gegn barnahermennsku yngri en 

átján ára með framtaki og áframhaldandi vinnu hjálpar- og mannréttindasamtaka. Að auki 

ætti að hvetja miðla til að fletta ofan af notkun barnahermanna og þörf á afvopnun 

(Machel, 1996:16). Síðan hefur samtökum sem vinna gegn barnahermennsku enn vaxið 

ásmegin og tekist að vekja athygli á málstað sínum.  

Stefna margra hjálpar- og mannréttindasamtaka kristallast í eingöngu átján 

stefnunni þar sem þau berjast ötullega fyrir því að engin börn yngri en átján ára taki þátt í 

hernaði. Stefnan felst í því að koma í veg fyrir herkvaðningu og notkun barna yngri en 

átján ára í vopnuðum átökum og að banna að börn undir átján ára aldri séu sótt til saka 

fyrir stríðsglæpi. Rosen (2007) telur stefnuna eiga rætur að rekja til skilgreiningar 

barnasáttmála SÞ á börnum þar sem börn eru skilgreind sem einstaklingar yngri en átján 

ára óháð menningarbundnum hugmyndum.  

Rosen (2007) fjallar á greinargóðan hátt um þróun alþjóðamannréttindalaga og 

sáttmála er varða barnahermenn og áhrif mannúðar og mannréttindasamtaka þar á. Hann 
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telur hugtakið aldurspólitík felast í því að nota aldurs flokkun í viðleitni til að stuðla að 

pólitískum og hugmyndafræðilegum stöðlunum. Einnig spilar hún inn í aðgerðir og áhrif 

mannúðarsamtaka við sáttmála- og lagagerð (Rosen, 2007:296). Rosen (2007) telur 

hjálpar- og mannréttindasamtök, t.d. Amnesty International (AI), Human Rights Watch 

(HRW), Save The Children Foundation (STCF) og International Committee of the Red 

Cross (ICRC), hafa haft áhrif á mótun alþjóðalaga. Samtök sem vilja ekki sjá börn bera 

vopn og telja fullorðna sem taka við eða kveða börn í her vera stríðsglæpamenn, eru mjög 

áberandi (Rosen, 2007:296; HRW, e.d.; ICRC, e.d.; AI, e.d. og CUCS, e.d., 2004 og 

2008). 

Mikið starf hefur verið unnið í anda eingöngu átján stefnunnar. Góður ásetningur 

hjálpar- og mannúðarsamtaka og lagasetninga dugir þó ekki alltaf til. Víða má enn finna 

barnahermenn undir átján ára. Í ársskýrslum CUCS (2004 og 2008) er að finna skýrslur 

og lista yfir 197 lönd og stöðu barna þar. Þar er meðal annars skráð hver er lágmarksaldur 

í inngöngu ríkis herja bæði skyldu og sjálfboðaliða. Flest lönd í Evrópu virðast aðhyllast 

eingöngu átján stefnuna þar sem inngöngu aldur jafnt þeirra sem skyldaðir eru og þeirra 

sem bjóða sig fram virðist oftast vera bundinn við átján ára aldur. Þó eru nokkur lönd þar 

sem lágmarksaldur þeirra sem kallaðir eru í herinn er átján ára en sjálfboðaliða sautján 

ára. Árið 2004 átti það m.a. við um Frakkland og Þýskaland. Í her Ungverjalands og 

Ítalíu var tekið við sjálfboðaliðum við sautján ára aldur að því gefnu að foreldrar gæfu 

samþykki sitt, þó var ekki vitað hvort einhverjir yngri en átján ára væru í hernum. Á 

Írlandi máttu sjálfboðaliðar vera sautján ára en ólíklegt talið að þeir tækju þátt í vopnuðu 

átökum vegna krafna um þjálfun. Breskir sjálfboðaliðar urðu að vera orðnir sextán ára og 

2004 voru á milli sex og sjö þúsund breskir hermenn undir átján ára aldir. Breska ríkið 

sagðist ekki senda yngri en átján ára til átaka, en áskildi sér þó rétt til þessa undir 

ákveðnum kringumstæðum (CUCS, 2004:238, 242, 245, 247, 248, 259, 285). Það er því 

ljóst að barnahermenn, einstaklingar yngri en átján ára í her, þekkjast einnig í 

Vesturlöndum á síðustu árum. Vesturlönd eru því ekki algóð og uppfylla ekki öll skilyrði 

eingöngu 18 stefnunnar og eigin háleitu markmið og lagasetningar.  

Gagnrýni hjálpar- og mannréttindasamtaka á alþjóðalögin er meðal annars sú að 

lagarammar veiti í raun litla raunverulega vernd þeim sem eru í raunverulegri hættu. Þó 

eru þau ánægð með þann árangur að meira en helmingur landa í heiminum hafi sett átján 
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ár sem lágmarksaldur til inngöngu í her og þjálfun (CUCS, 2008:14-15). Alþjóðlegir 

stríðsdómstólar taka á málefnum barnahermanna með þeim lagalega ramma sem mótaður 

hefur verið. Í orðræðu mannréttindasamtaka er rík tilhneiging til þess að fjalla um börn 

sem fórnarlömb og kenna fullorðnum um veru þeirra og gjörðir í hernum (sjá t.d. HRW, 

e.d.; ICRC, e.d.; AI, e.d.; STCF, e.d.; CUCS, e.d., 2004 og 2008; Rosen, 2007:296 og 

Honwana, 2005).  

Gagnrýni fræðimanna á lögin er sú að þar gætir vestrænnar slagsíðu. Að líta á 

barnahermenn sem gerendalaus fórnarlömb misnotuð af fullorðnum reiknar með því að 

ekki sé hægt að sækja börn til saka fyrir stríðsglæpi sem þau fremja. Þetta sjónarhorn 

getur misboðið fórnarlömbum og staðbundnum skilning á ábyrgð og réttlæti. Alþjóðalög 

geta þannig stangast á við landslög og skapað spennu (Rosen, 2007:297). 

Rosen (2007) gagnrýnir alþjóðalög er varða barnahermenn og byggja á 

skilgreiningum mannúðarsamtaka á barnæsku. Hann telur þau rekast á staðbundnar 

túlkanir á þátttöku ungs fólks í stríði og hundsa þannig menningarbundinn skilning. 

Alþjóðalög skilgreina barnahermenn sem fórnarlömb misnotkunar og glæpa fullorðinna 

og gera ráð fyrir því að börn séu ávallt ósjálfbjarga, misnotuð og valdalaus. Lagalegt 

atbeini þeirra er ekki viðurkennt og þar af leiðandi ekki hægt að sækja börn til saka fyrir 

stríðsglæpi. Sjónarhorn sem skarast á við raunverulega upplifun fórnarlamba glæpa sem 

barnahermenn hafa framið og geta einnig vanvirt staðbundinn skilning á sekt og réttlæti.  

Nú hefur verið fjallað ítarlega um kenningarlegan og lagalegan ramma um 

barnahermenn. Einnig hefur orðræða og áhrif hjálpar- og mannúðasamtaka verið rædd og 

sjónarhorn þeirra á atbeini barnahermanna. Í næsta kafla verður fjallað ítarlegar um 

barnahermennina sjálfa. Upplifun þeirra af hernum, umræða um hversu frjálst val 

sjálfboðaliða geti verið og að lokum um stúlkur í herjum.   
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3. Kafli: Upplifun barnahermanna  

Að vera barnahermaður 

Hér að ofan hefur verið rætt um ýmis málefni barnahermanna en lítið sem ekkert um 

börnin sjálf. Í þessum kafla verður bætt úr því og reynt að kynna líf barnahermanna fyrir 

lesanda.  

Honwana (2005) er sammála mörgum hjálpar- og mannréttindasamtökum (t.d. AI, 

e.d. og HRW, e.d.) um að helsta ástæða þess að sóst er eftir börnum í hermennsku sé ekki 

skortur á mannafla. Fremur virðist sóst eftir sérstökum eiginleikum barnanna. 

Hugmyndin er sú að auðveldara eigi að vera að stýra börnum, sem þar af leiðandi verði 

hlýðnari hermenn. Einnig er talið að barnahermenn búi yfir meiri krafti og minni hræðslu. 

Að auki er smæð þeirra talin geta reynst hagnýt í hernaðarlegum tilgangi t.d. í laun 

árásum. Fyrrum barnahermaðurinn Ishmael Beah (2007) skrifaði endurminningar sínar af 

upplifun sinni á stríðsárunum í Síerra Leóne. Hann segir t.d. frá því að hans helsti kostur 

hafi verið að geta falist í litlum runnum og gert lúmskar árásir þar sem fórnarlömb hans 

áttu erfitt með að átta sig á hvaðan skothríðin kom. Korbin (2003:440) segir frá því að 

börn sem eigi engan og ekkert að nema viljann til að hefna geti reynst grimmir hermenn, 

þeir drepi af offorsi og sækist eftir viðurkenningu yfirmanna. Nokkur 

mannréttindasamtök viðurkenna einnig hefndarlöngun sem ástæðu þess að börn ganga í 

her (sjá t.d. HRW, e.d. og CUCS, e.d.).  

Ímynd barnahermanna sem drepa, pynta, ræna og fremja ýmiss konar óhugnanleg 

ofbeldisverk og virðast vera miskunnarlausir stingur algerlega í stúf við vestrænar 

hugmyndir um barnæskuna (Stephens, 1995 og Honwana, 2005). ,,...ég drap jafn 

auðveldlega og að drekka vatn” segir Beah um tíma sinn í hernum og staðfestir hversu 

hættulegir barnahermenn geta verið (Beah, 2007: 151). Auk þess minna orð hans 

óþægilega mikið á tilvitnun frá bíómynda ofbeldis-stríðs-tröllinu Rambó sem sagði að 

,,dráp væru eins auðveld og að anda
5
” (Stallone, 2008).  

Ekki er erfitt að ímynda sér að vænisýki og hræðsla geti gripið um sig í 

stríðshrjáðum samfélögum. Börn í stríði geta átt erfitt uppdráttar, sérstaklega ef reiði og 

ótti nær tökum í samfélaginu. Í endurminningum þriggja drengja af stríðsástandinu í 

                                                 
5
 Mín þýðing á:“killing’s as easy as breathing”. 



23 

 

Súdan segja þeir frá því þegar fullorðnir veittust að þeim, þjófkenndu þá og börðu jafnvel 

illa (Deng, Deng og Ajak, 2005). Beah (2007) segir svipaða sögu, því jafnvel áður en 

hann gekk í herinn hafi fólk oft óttast hann og vini hans. Nokkrum sinnum voru þeir 

vinirnir fangaðir af fólki sem ætlaði sér að drepa þá til að losna við þá. Þeir sluppu ýmist 

vegna þess að einhver í þorpinu bar kennsl á þá eða vegna þess að rapp kassettur 

Ishmaels fundust og juku trúðverðugleika þeirra sem ,,venjulegra“ drengja.  

Blóði drifnar sögur af ódæðisverkum barnahermanna geta gert það að verkum að 

erfitt að er líta á þá sem alger fórnarlömb. Honwana (2006:49) segir sögu Marula sem tíu 

ára gamall var rænt af RENAMO liðum í Mósambík. Í kjölfar mislukkaðrar 

flóttatilraunar var Marula neyddur til að myrða föður sinn. Sjö árum síðar hafði hann 

drepið það marga að hann hafði ekki lengur tölu á því. Þegar hann sneri heim aftur, vildi 

föðurbróðir hans – eini eftirlifandi ættingi hans - í fyrstu ekki taka við honum inn á 

heimili sitt og átti erfitt með að fyrirgefa drengnum föðurmorðið. Það er ekki sjálfsagt að 

líta á slíkan verknað sem verk fórnarlambs, en þó er auðvelt að ímynda sér kvölina í vali 

Marula, að myrða föður sinn og lifa, eða deyja með honum. Hér mætum við enn hinni 

áleitnu spurningu hvort barnahermenn séu fórnarlömb eða gerendur, eða bæði í einu. 

Honwana (2006:50) bendir á að sögur barnahermanna eru sögur þeirra sem lifðu. Með 

það í huga má leiða líkum að því að þeir sem lifi af hafi bugast undan hótunum og framið 

voðaverk. Þannig hafi þeir, til þess að lifa af, orðið gerendur. Slíkar sögur sýna vel 

hvernig barnahermenn beita fyrir sig úrræða atbeini. Þeir grípa í hvert hálmstrá, eða 

tækifæri, sem gefst til þess að halda lífi. Dickson-Gómez (2003:341) bendir á að það sem 

virðist vera tilfinningaleysi barnahermanna þegar þeir verða vitni að morðum og 

limlestingum geti verið leið til þess að lifa af. Það að sýna veikleika getur reynst 

lífshættulegt. Börnin forðast því að sýna nokkur sorgar merki í lífsbjargar viðleitni sinni. 

Viðmælandi Honwana (2006), Fernando sem var níu ára þegar hann var brottnuminn 

sagði: ,,ég er mjög dapur vegna sögu minnar; en ég hafði ekkert val” (Honwana, 

2006:50). Sé farið eftir kenningu Giddens (í Honwana, 2005) um atbeini er ekkert til sem 

heitir að hafa ekkert val, að láta undan hótunum og fremja voðaverk verður val um að 

lifa.  

Innvígslur barnahermanna eru oft mjög blóðugar og átakanlegar. Þjálfun 

barnahermanna er oft grimmileg og hörð og virðist miða að því að börn hætti að sjá fólk 
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sem mannverur og fari að líta á það sem skotmörk. Að gera börnin móttækileg fyrir 

,,heilaþvotti” virðist gjarnan vera markmið. Markvisst er unnið að því að þurrka úr 

hjörtum þeirra alla samvisku og samúð. Þannig eiga þau að verða ónæm fyrir eigin 

tilfinningum og annarra. Þetta er m.a. gert með því að láta þau reyna á sig til hins ýtrasta, 

jafnt líkamlega sem og andlega. Þeir eru jafnvel látnir myrða fjölskyldumeðlimi til þess 

að skera á félagslega bönd þeirra og gera þeim erfitt að snúa aftur heim eins og sagan af 

Marula sýnir (Beah, 2007, Honwana, 2005 og 2006:49-50 og HRW, e.d.). Honwana 

(2005:42) segir t.d. frá þeim sið að láta börn drekka af blóði fórnarlamba sinna í þeim 

tilgangi að gera þau óttalaus. Með því að halda börnunum í sífelldu óttaástandi eru þau 

innlimuð í menningu ofbeldis. Neysla eiturlyfja, eykur svo enn á sturlun, tilfinninga- og 

óttaleysi. Þannig eru tengsl við annan heim en herbúðirnar rofin (Beah, 2007 og 

Honwana, 2005). Misgjörðir og voðaverk þeirra gagnvart öðrum verða um leið þeirra 

eigin hryllingur (Honwana, 2006:50). Sérstaklega þeirra sem sjá eftir gjörðum sínum 

síðar meir og finnast fórnarlömbin sækja á sig jafnt í svefni sem og vöku.   

Þjálfun Beah (2007) reyndist honum mjög erfið, hann segir frá því hvernig hann 

var ,,heilaþveginn”. Menn voru myrtir fyrir framan hann og hann látinn horfast í augu við 

fórnarlömb sín á meðan hann drap þau. ,,Heilaþvotturinn” fer fram með því t.d. að 

innræta börnunum að fórnarlömb þeirra eigi skilið að deyja. Sorg Beah (2005) og félaga 

var misnotuð og þeim kennd hefnigirni. Eiturlyfjaneysla skipaði einnig stóran sess í 

herlífi Beah sem neytti þeirra í miklu óhófi. Stundum segist hann hafa verið svo 

útúrdópaður að hann hafi ekki sofið í heila viku. Hann segir efnin hafa gert hann 

grimman, óhræddan og fyllt hann orku. Hann varð svo samviskulaus að hann gróf menn 

lifandi og dapurlegt augnaráð þeirra snerti hann ekki (Beah, 2007: t.d. 180, 188-189 og 

199). Þjálfunin hafði tilætluð áhrif í tilfelli Beah sem segir: ,,Hugsunin hafði ekki aðeins 

gengið úr skorðum við fyrsta drápið heldur virtist ég ekki lengur fær um að skynja neitt, 

hvað þá að iðrast gjörða minna” (Beah, 2007: 151).  

Hvort barnahermenn eru fórnarlömb eða gerendur er stóra spurningin, umræðan 

hér að ofan hefur vonandi varpað einhverju ljósi á það hversu flókin spurningin er. Enn 

höfum við ekki rambað á svar, en vonandi varpað ljósi á umfang vandans. Í næstu 

kaflahlutunum verður haldið áfram með svipaðar vangaveltur í þeim tilgangi að geta að 
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lokum svarað spurningum. Næsti kaflahluti fjallar um inngöngu barna í heri og 

sérstaklega spurningunni um hvort börn geti verið fær um að velja sjálfviljug herlíf.  

 

Her, öruggasti staðurinn í stríði, val? 

Hjálpar- og mannréttindasamtök lýsa því gjarna á myndrænan hátt hvernig börn eru 

neydd til inngöngu í her. Sum eru brottnumin og beitt miklu ofbeldi, barin, nauðgað, látin 

neyta eiturlyfja og jafnvel myrt náist þau við flóttatilraunir (Honwana, 2005 og Rosen, 

2007; AI, e.d.; ICRC, e.d.; HRW, e.d. og CUCS, e.d.). Málið er þó flóknara en í fyrstu 

sýnist. Vitað er að einhverjir barnahermenn ganga sjálfviljugir í her, þó er umdeilt hversu 

frjálst slíkt val geti verið. Hér verður rætt um áhrifaþætti og öfl sem talin eru geta haft 

áhrif á valið, hvort sem það er frjálst eða þvingað. 

Mörg börn hafa fáa aðra valkosti í stríði, eða varnir gegn því að ganga í vopnaða 

hópa og auðvelt er að misnota sér neyð þeirra. Margir þættir verða til þess að skapa 

aðstæður sem ýta undir hermennsku barna. Sífelld átök, mikil og viðvarandi fátækt, 

miklir fólksflutningar, skortur á menntun og atvinnu tækifæri og aðskilnaður við 

fjölskyldu eru meðal þeirra (CUCS, 2008:26). Dickson-Gómez (2003:335,350) bendir á 

hvata sem geta fengið börn til að ganga til liðs við heri og vopnaða hópa. Börn sem lifa á 

stríðstímum lifa í sífelldri nálægð við ofbeldi, sem fyrir vikið getur orðið eðlilegt ástand í 

þeirra augum. Viðmælendur Dickson-Gómez gerðust sjálfboðaliðar til þess að bæta hag 

fjölskyldunnar, geta veitt fjölskyldunni einhvers konar og vernd og svo einfaldlega vegna 

þess að það var ekkert annað í boði. Einnig gengu börn í her því í þeim bjó óuppgerð sorg 

og draumar um hefnd (Dickson-Gómez, 2003:342). Honwana (2005:40-41) telur ýmsar 

ástæður fyrir því að börn gangi í her. Sum leiti eftir vernd fyrir sig og fjölskyldu sína. 

Hún segir sum börn hafa upplifað öryggi og vald þegar þau höfðu fengið vopn í 

hendurnar. Beah (2007) staðfestir það í endurminningum sínum af barnahermennsku. 

Hann segist hafa fundið til áður óþekkts valds og öryggis þegar hann fékk fyrst byssu.   

Brett og Specht (2004:11) gerðu rannsókn meðal barna á átakasvæðum víða um 

heim. Rannsóknin byggir að miklu leyti á viðtölum og oft er vitnað í sögubrot barna sem 

þekkja stríð af eigin skinni. Þau vitna t.d. í börn frá Srí Lanka, Norður Írlandi og 

Afganistan sem þekkja ekkert annað en stríðs- eða átakatíma. Um leið sýna þau fram á 
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hversu víða barnahermenn finnast. Þau börn sem velja að ganga í herji gera það meðal 

annars í sjálfsbjargarviðleitni eins og viðmælandi Brett og Specht (2004:13), stúlka frá 

Kongó sagði: ,,...ef þú hefur vopn þá getur þú varið sjálfa þig, ef þú hefur engin, þá ertu 

lamin, drepinn eða nauðgað, jafnvel strákunum
6
”.  

Deilt er um að hve miklu leyti innganga í her er eigið val ungs fólks. Þar mætast 

kenningar og hugmyndir fólks um atbeini barna, hvort þau hafi sjálfstæða og rökrétta 

hugsun til þess að velja, eða ekki. Brett og Specht (2004:1) segja barnahermenn sem 

neyddir eru í heri hljóta meiri athygli en þá sem velja það. Þau vitna í rannsókn unna á 

vegum Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (ILO) í fjórum Afríku ríkjum máli sínu til 

stuðnings. Rannsóknin leiddi í ljós að tveir af hverjum þremur barnahermönnum séu 

,,sjálfboðaliðar”. Brett og Specht (2004:xiii) árétta að þó deila megi um hversu frjáls val 

barna um inngöngu í her geti verið þá eigi aldrei að koma til þess að barn standi frammi 

fyrir slíku vali.  

Hjálpar- og mannréttindasamtök sem og fræðimenn benda á að sum börn velja að 

ganga í herinn. Ýmist vegna áhrifa eða þrýstings frá foreldrum, fjölskyldu eða kennara, 

sem í sumum tilfellum eru þá að hlýða hótunum frá herjunum eða senda börnin í herinn 

til að veita þeim vernd (Honwana, 2005; Rosen, 2007: 298; Utas, 2005 og HRW, e.d.). 

Rosen (2007) vitnar t.d. í rannsókn sem gerð var á fyrrum barnahermönnum í Úganda þar 

sem í ljós kom að minnihluti þeirra hafði verið brottnumin. Hann segir einnig að herinn 

geti oft verið skásti eða öruggasti kostur barna sem lifa við stríð (Rosen, 2007: 298-299).  

Á vefsíðum mannréttindasamtaka er oft gefið í skyn að börn sem gangi sjálfviljug 

í herinn geri það nauðug viljug, jafnvel af örvæntingu. Val barnanna er þannig talið 

meðvitað en ekki frjálst. Börnin gangi í herinn til að lifa, ekki fyrir málstað, val þeirra 

stendur á milli lífs og dauða (t.d. HRW, e.d. og CUCS, e.d.). Slíkt val minnir á úrræða 

gerendahæfi, að grípa í hvert hálmstrá til að komast af (sbr. Honwana, 2005). Beah 

(2007) segir margoft að líf hans sem hermanns hafi snúist um að drepa eða vera drepinn, 

það hafi verið hans leið til að lifa af stríðið.  

Brett og Specht (2004:9) nefna sjö utanaðkomandi áhrifaþætti á nýliðun 

barnahermanna og sjálfboðaliða. Það eru; stríð, fátækt, menntun og starf, fjölskylda og 

                                                 
6
 Mín þýðing á: ,,...Because if you have weapons, you can defend yourself, if you don´t have any, you are 

beaten, one kills you, and one rapes you, even the boys.” 



27 

 

vinir, pólitík og hugmyndafræði, sérstakir þættir unglingsáranna og menning og hefðir. 

Stríð skapar börnunum nýtt umhverfi og verður fljótt hluti af hversdagslífinu, það kemur 

til barnanna ekki öfugt. Þeir sem lifa á stríðstímum þurfa að vernda sig, jafnvel með 

ofbeldi. Mörg börn fæðast á stríðstímum og þekkja ekkert annað líf (Brett og Specht, 

2004:10-11).  

Fátækt er stór þáttur sem Brett og Specht telja hafa áhrif á viðkvæmni barna 

varðandi inngöngu í herinn. Fátækt hefur jafnvel verið kölluð ástæða barnahermennsku, 

bæði á stríðs og friðartímum. Fátækt getur komið af stað ákveðinni hringrás þar sem hún 

getur takmarkað aðgang að menntun sem takmarkar aðgang að störfum. Aðgangur barna 

að menntun getur einnig skipt sköpum, sérstaklega varðandi tækifæri þeirra fyrir störf. 

Börn sem hvorki hafa möguleika á menntun né starfi eru iðjulaus og þau er auðveldara að 

fá til hermennsku (Brett og Specht, 2004:14-15). Nánasta fjölskylda, vinir, kennarar og 

þjálfarar mynda samfélagslegt net sem hefur mikil áhrif á líf og ákvarðanatöku barna. Sé 

einhver úr fjölskyldunni í hernum gæti það virst sjálfsagt að ganga í herinn, sérstaklega ef 

trúarbrögð, kynþáttur eða hugmyndafræði fléttast einnig saman við. Börn sem missa eða 

verða viðskila við fjölskyldu sína eru talin mjög viðkvæm fyrir her nýliðun (Brett og 

Specht, 2004:23-25). Æskuvinir ganga einnig oft saman í herdeildir, það vitna t.d. tveir 

drengir frá Norður Írlandi sem sögðu alla vini sína vera í átakahópum (Brett og Specht, 

2004:26). Börn eru móttækileg fyrir pólitískum hugmyndum ekki síður en fullorðnir. 

Pólitískar hugsjónir geta orðið börnunum hvati til að ganga í her (Brett og Specht, 

2004:27-29 og Dickson-Gómez, 2003:342).  

Hermennska getur verið þáttur í manndómsvígslu drengja. Brett og Specht 

(2004:29) benda á aðstæður þar sem skrefið frá því að vera drengur og til þess að verða 

maður getur verið stórt og mikilvægt. Þannig er oft er ætlast til þess af unglingsdrengjum 

að vernda og sjá fyrir fjölskyldu sinni og samfélagi. Þar með talið að standa sína plikt 

með því að taka upp vopn (Brett og Specht, 2004:31). Menning og hefðir geta skapað 

einstaklingum sess og hlutverk innan samfélags. Drengir í El Salvador taka við 

húsbóndahlutverki við fráfall föðurs og verða því margir ungir húsbóndar á stríðstímum 

(Dickson-Gómez, 2003:335). Stríðshefðir í Afganistan segja til um hverjir eigi að berjast 

og hverjir ekki, þar í landi eru það allir á aldrinum 15-80 ára. (Brett og Specht, 2004:32-

33). Í Mósambík verða stúlkur konur með því að giftast og eignast börn en drengir verða 
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menn með því að axla ábyrgð og verja fjölskyldu sína og samfélag. Það geta þeir m.a. 

gert með því að ganga í her (Honwana, 2006:52). Á Vesturlöndum skortir gjarna athafnir 

til að marka skil milli unglings og fullorðinsára. Þar getur hermennska komið í stað 

innsetningar athafnar fyrir unga menn til að marka spor þeirra að karlmennsku. Þar sem 

lágmarksaldur til inngöngu í her er átján ára er tekið fyrir slíka manndómsvígslu, amk á 

æskuárunum. Sérstaklega áhrifamikil verður slík umbreyting í beinum átökum þar sem 

drengir skipta algjörlega um hlutverk. Þeir fara frá því að vera verndaðir í hlutverk 

verndara (Honwana, 2006:53). Ungir drengir í El Salvador sögðu t.d. að þátttaka í 

herþjálfun hafi látið þeim líða eins og karlmönnum (Dickson-Gómez, 2003:330).  

Nálægð skóla og hers er víða mikil og virðist vera á gráu svæði. Dæmi um slíkt 

eru herkynningar ætlaðar börnum. Þær hafa áhrif á aukningu sjálfboða- og nýliða á 

barnsaldri (Brett og Specht, 2004:16). Að skólar verði verkfæri herja til nýliðunar er 

líklegra þar sem almennt skóla kerfi er ekki fullnægjandi (CUCS, 2008:26). Í Kína og 

fleiri löndum er t.d. skyldu herþjálfun fyrir skóla börn. Í Bretlandi og Bandaríkjum er 

mikil nálægð milli hers og skóla og skólarnir jafnvel notaðir til að hvetja til nýliðunar 

(Brett og Specht, 2004:19-20). Í El Salvador hafa herþjálfanir á vegum Farabundo Martí 

Liberal Front (FMLN) verið sérstaklega miðaðar að ungu fólki og haldnar á 

fótboltavöllum (Dickson-Gómez, 2003:330).   

Grunn- og framhaldsmenntun er veitt í herreknum skólum í löndum á borð við: 

Argentínu, Bólivíu, Brasilíu, Egyptaland, Hondúras, Ísrael, Kasakstan, Níkaragúa, Perú, 

Rússlandi, Túrkmenistan, Úkraínu og Víetnam. Í sumum skólanna klæðast börn 

einkennisbúningum, lifa í her bröggum og gangast undir herþjálfun. Í sumum tilfellum 

fylla þessir skólar upp í göt ríkismenntunar og fátækar fjölskyldur hagnast (CUCS, 2008: 

20). Börn sem ganga í slíka skóla eru oftast ekki skyldug til að ganga í herinn að námi 

loknu. Árið 2005-2006 var raunin þó sú að í Kasakstan gekk rúmlega helmingur barna í 

herinn eftir að herskóla göngu þeirra lauk. Í Bandaríkjunum ganga að jafnaði um 40% 

stúdenta í herinn hafi þeir lokið tveimur árum eða meira í herþjálfunarbúðum sem opnar 

eru börnum frá 14 ára aldri (CUCS, 2008:21). 

Hér að ofan var rætt um val barna, þ.e.a.s. hvort þau séu fær um taka jafn stóra 

ákvörðun og að ganga í her. Atbeini og gerendahæfi barna er hér stór þáttur. Sé reiknað 

með því að börn hafi áhrif á eigið líf ættu þau að vera fær um slíkt val. Sé aftur á móti 
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reiknað með því að börn séu líflaus fórnarlömb aðstæðna er það gefið að þau hafi ekki val 

heldur verði ytri aðstæður til þess að ýta þeim í stríð. Þriðji möguleikinn væri svo sá að 

börn hafi atbeini og val en valkostirnir séu slíkir að um fátt annað sé að velja. Hér næst 

ræðum við um her stúlkur, inngöngu þeirra og reynslu af herlífinu.  

 

Herstúlkur  

Barnahermenn eru ekki einungis strákar, stúlkur eru einnig í herjum þó minna sé fjallað 

um þær. Færri stúlkur en drengir eru í herjum, í mörgum tilfellum eru þær í kringum einn 

þriðja hluta (Honwana, 2006). Dickson-Gómez (2003:330) segir færri stúlkur en drengi 

hafa tekið beinan þátt í átökum í El Salvador og að oft virðist sem tölur um þátttöku 

stúlkna séu vandfundnar og jafnvel huldar. ,,Það voru fleiri [stúlkur] en fólk segir” sagði 

Vanessa, viðmælandi Brett og Specht (2004:85). Honwana (2006:75) segir að svo virðist 

sem herstúlkur gleymist jafnt í fréttum, stefnu ríkisstjórna og hjálpar-samtaka sem og í 

endurhæfingar verkefnum. Stúlkur eru sýnilegastar sem fórnarlömb hermanna í 

fréttaflutningi frá stríðshrjáðum löndum fremur en hluti herja. Það er á kostnað þess að 

fjölbreytt störf herstúlkna séu rædd. Konur eru vanalega séðar sem fórnarlömb stríðs og 

herinn sem staður karlmanna, jafnt í orðræðu sem og ímyndum. Upplifun stúlkna af 

herlífi er t.d. að verða viðskila við fjölskyldu sína, missa af tækifærum til menntunar og 

lifibrauðs. Reynsla þeirra litast bæði af kyni þeirra og aldri (Honwana, 2006:75-76 og 

102). Honwana kallar eftir umræðu um málefni herstúlkna, hún vill brjóta þögnina og 

draga reynslu þeirra fram í dagsljósið. Brottnumdar stúlkur lifa oft á mörkum 

hermennsku og þess að vera almennir borgarar (Honwana, 2006:76-77). Stúlkur verða 

vanalega frekar fórnarlömb kynferðislegrar misnotkunar en drengir (Dickson-Gómez, 

2003:352).  

Honwana (2006) skrifar um átökin í Angóla og Mósambík, þar var meirihluti 

stúlkna teknar nauðugar viljugar til hermennsku áður en þær urðu átján ára. Kynferðislegt 

ofbeldi er stór þáttur í lífi herstúlkna og varpar oft skugga á önnur störf þeirra innan herja. 

Í Mósambík sinntu her stúlkur ýmsum störfum jafnt sem bardagamenn á víglínum, 

eiginkonur eða sáu um aðra kynferðislega greiða. Þær unnu sem njósnarar, báru vopn og 

birgðir, leituðu að eldiviði, elduðu, þrifu og sáu um önnur dagleg störf. Kynferðislegt 
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ofbeldi og misnotkun var stór þáttur í upplifun þeirra sem höfðu verið brottnumdar 

(Honwana, 2006:78-79).  

Munur getur verið á þátttöku herstúlkna eftir átökum. Í Síerra Leóne og Líberíu 

voru stúlkur frekar beinir þátttakendur í átökum en í Mósambík. Í Mósambík gengust 

stúlkur undir herþjálfun en sinntu frekar varðstöðum, könnunum og ránshlutverkum eru 

bardagastöðum á víglínum. Stúlkur eru oftast brottnumdar í kynferðislegum tilgangi, til 

þess að vera eiginkonur hermanna og veita þeim kynferðislega greiða. Sú staðreynd 

skýrir að vissu leyti hvers vegna mest áhersla og vitund um herstúlkur er að líta á þær 

sem fórnarlömb kynferðislegrar misnotkunar. Lítið er vitað um upplifun og hlutverk 

stúlkna í stríðum þar sem oft ríkir mikil þögn og leynd jafnt um þátttöku þeirra og 

misnotkun. Að sama skapi er lítið vitað um langtíma líkamlegar og sálrænar afleiðingar 

herlífsins á stúlkurnar. Margar stúlkur og konur eru feimnar eða hræddar við að ræða 

upplifun sína, og virðast helst vilja fá að gleyma henni (Honwana, 2006:79).   

Fjölskyldur stúlknanna eru heldur ekki skrafhreifnar, sérstaklega ekki um 

kynferðislega misnotkun sem er víða forboðið umræðuefni vegna áhrifanna sem slík 

umræða gæti haft á framtíð stúlknanna og heiður fjölskyldunnar. Honwana (2006) gefur í 

skyn að þögnin geti einnig verð sérstakt form atbeinis, leið kvennanna til tjáningar – með 

þögn (Honwana, 2006:80). Honwana (2006) spyr margra áleitinni spurninga m.a. hvort 

að herstúlkur séu einvörðungu fórnarlömb eða hvort þær beiti fyrir sig úrræða atbeini eins 

og herdrengir (Honwana, 2006:82). Það sem helst aðskilur stúlkur og drengi í her er sú 

kynferðislega misnotkun sem stúlkurnar sæta, eins og ein þeirra lýsir: ,,...Stundum sögðu 

þeir [hermennirnir] okkur að elda máltíð fyrir sig. Hermennirnir sváfu hjá stúlkunum. 

Margar stúlkur grétu og æptu, en enginn gat gert neitt til að koma í veg fyrir það,, 

(Honwana, 2006:83). Önnur stúlka segir: ,,...Ég var valin af einum af yfirmönnunum til 

að vera konan hans...Árið 1992, þegar ég var tólf ára, fæddi ég stúlku barn” (Honwana, 

2006:83).  Að ala barn í herbúðunum var ekkert sældarlíf, hreinlæti var ábótavant og ef 

hætta var á að grátandi börn kæmu upp um staðsetningu herbúðanna skutu hermennirnir 

þau (Honwana, 2006:85). 

Margar stúlkur vilja ekki að fréttist af hermennsku þeirra af ótta við að 

fjölskyldan og samfélagið hafni þeim. Þær óttast að verða dæmdar verðlausar þar sem 

þær hafa oft verið kynferðislega misnotaðar og jafnvel fætt hermönnunum börn. Þetta 
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gerir það að verkum að margar stúlkur snúa aftur heim án þess að viðurkenna veru sína í 

hernum og fá þá jafnvel ekki viðeigandi læknishjálp og aðstoð (CUCS, 2008:29). Sumir 

herjir og uppreisnarleiðtogar hafa gripið til þess ráðs að skilgreina stúlkur í herjum sem 

eiginkonur og börn hermanna og neitað að sleppa þeim á þessum forsendum. Stúlkur sem 

snúa heim úr her þurfa oft á sérstakri aðstoð að halda, sérstaklega þar sem alvarlegar 

afleiðingar stríðs eru m.a. útbreiðsla kynsjúkdóma sérstaklega HIV/AIDS (CUCS, 

2008:28 og Honwana, 2006:102). Nánar verður fjallað um endurhæfingu stúlkna og 

drengja hér síðar. Brett og Specht (2004:85) segja skorta á rannsóknir á herstúlkum, til 

séu þær sem gangi sjálfviljugar í heri en láti svo jafnvel sem þær hafi verið brottnumdar 

þar sem þær telji það vera sér í hag.  

 Skilgreining Utas (2005) á fórnarlamba gerendahæfi á vel við herstúlkur. Það er, 

að koma sér viljandi í stöðu fórnarlambs í tilraun til þess að koma hag sínum betur fyrir 

og lifa af. Í frásögn fyrrum her stúlku segir: ,,Næturnar voru agalegar því við vorum 

þarna til að vera notaðar af hermönnunum. Hermaður á hverri nóttu...þær heppnu voru 

þær sem voru valdar af yfirmanni sem átti kofa fyrir þær að lifa í og sem varði þær sem 

eiginkonu sína” (Honwana, 2006:83). Það er ljóst af þessari frásögn að af tvennu illu gat 

verið betra að gefa sig í hendur hermanns sem eiginkona hans, fremur en að vera nauðgað 

af mismunandi manni á hverri nóttu. Stúlkurnar komust að því að þær sem áttu 

valdamikla menn gátu jafnvel sjálfar öðlast einhver völd. Konur kepptust jafnvel um hylli 

hæst settu yfirmannanna (Honwana, 2006:85,87 og Utas, 2005). Með því að spila úr því 

sem þær hafa geta herstúlkurnar skapa sambönd við menn, sambönd sem jafnvel haldast 

eftir stríð (Honwana, 2006:102). Þær sem skilgreina sig sem eiginkonur hermanna fremur 

en her stúlkur, gera það mögulega í viðleitni til að halda opnum möguleikum á heimför 

án smánarstimpils, eða a.m.k. í tilraun til að lágmarka slíka fordæmingu.  

 Honwana (2006:103) telur mikla þörf á frekari rannsóknum á herstúlkum og 

upplifun þeirra af stríði. Mörgum áleitnum spurningum sé enn ósvarað t.d. hvað verður 

um fyrrum her stúlkur þegar þær eru tilbúnar til þess að koma sér fyrir í ,,venjulegu” lífi? 

Sömu spurningu er ósvarað fyrir herdrengi. En spurningar er snúa sérstaklega að 

herstúlkum eru einnig: Hvað verður um börn feðruð af óþekktum hermönnum, hver sér 

um þau og hver gefur þeim nafn? Og hvernig fara slíkar barneignir með sifjakerfi 

samfélaga?  
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 Í þessum kafla hefur verið rætt um barnahermenn; bæði stráka og stelpur; 

inngöngu þeirra í her, þjálfun og upplifun. Í næsta kafla ræðum við hvað tekur við að 

stríði loknu. Fjallað verður um heimkomu, afvopnun og aðferðir til endurhæfingar, 

vestrænar sem og hefðbundnar aðferðir.  
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4. Kafli: Aftur heim: endurhæfing og úrræði  

Afvopnun og endurhæfing  

Í áðurnefndri skýrslu Machel (1996:16) eru settar fram sérstakar tillögur er varða 

barnahermenn. Þar kemur fram að æskilegt væri að hafa sérstök ákvæði varðandi 

barnahermenn í öllum friðarsamningum, sérstaklega varðandi afvopnun þeirra og 

endurhæfingu. Áríðandi sé að alþjóðlegur stuðningur sé að baki slíkri endurhæfingu, sem 

taka verði mið af félagslegum aðstæðum hverju sinni. Machel (1996) telur bestu 

endurhæfingu þá að koma börnum sem fyrst aftur inn í rútínu daglegs lífs. Það er þó 

hægara sagt en gert. Oft tekur langan tíma fyrir samfélag að koma lífinu aftur í samt horf 

eftir stríð (Dickson-Gómez, 2003:346). Dickson-Gómez (2003:347) kallar eftir því að 

tekið sé tillit til sálrænna og félagslegra afleiðinga sem stríð hefur haft á börn við 

friðaruppbyggingu. Hér síðar í kaflanum verður fjallað ítarlegar um endurhæfingar og 

hreinsanir.  

Afvopnun og endurhæfingar verkefni eru jafnan nefnd DDR verkefni á ensku, það 

stendur fyrir Disarmament, Demobilization og reintegration. Slík verkefni eru ætluð 

öllum fyrrum hermönnum en barnahermenn og stúlkur verða þó oft út undan (CUCS, 

2008; Honwana, 2006:136).  

Margir fyrrverandi barnahermenn hafa gengið í herinn ungir að árum og misst af 

menntun og öðrum mikilvægum samfélagslegum þáttum sem að öðrum kosti myndu vera 

stór hluti uppvaxtarára þeirra. Mörg DDR afvopnunarverkefni virðast fyrst þó og fremst 

vera ætluð fullorðnum og þar verða barnahermenn algjörlega undanskildir (Honwana, 

2006:136). Mörg börn fá því ekki þá hjálp sem þau þurfa til að geta snúið aftur heim í 

samfélagið og til fjölskyldna sinna á farsælan máta (CUCS, 2008:27). Afneitun 

ríkisstjórna á notkun barnahermanna dregur úr möguleikum DDR verkefna til árangurs. 

Þannig er t.d. til dæmi þess að einungis 27 börn hafi verið í DDR verkefni sem náði til 

7500 fyrrum hermenn, þó vitað væri að barnahermenn væru mun fleiri. Raunin sú að lok 

átaka hefur mest áhrif. CUCS telur þá staðreynd styrkja kröfur um friðsamlegar lausnir 

og sérstök ákvæði varðandi barnahermenn í DDR verkefnum og friðarsáttmálum (CUCS, 

2008:28 og 31).   

 Þegar börn í Mósambík og Angóla snúa heim ganga þau í gegnum hreinsunar 

athafnir sem hefðbundnir heilarar samfélaganna og prestar sjá um. Athafnirnar eru fyrsta 
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skrefið í heimkomu barnanna og er ætlað að styrkja fjölskyldubönd og stuðning og marka 

félagslega móttöku barnanna aftur inn í samfélagið (Honwana, 2006:146-147). 

Hreinsunar athöfnunum er ætlað að frelsa einstaklinginn og endurskapa sjálfsmynd hans 

sem hluta af hópnum (Honwana, 2006:155). Markmiðið er að gera börnunum kleift að 

takast á við reynslu sína og viðurkenna misgjörðir. Hreinsunin á að þvo burt dauða og 

stríð, synd og sektarkennd og vernda gegn öndum fórnarlamba. Pitango býr í Angóla. 

Þegar hann sneri heim úr stríðinu skipulagði fjölskylda hans hreinsunarathöfn 

samdægurs. Líkami hans var þveginn, kjúkling slátrað og blóðinu makað á enni Pitango. 

Móðir hans nuddaði pálmaolíu á hendur hans og fætur. Á meðan á athöfninni stóð var 

kallað á anda forfeðra Pitango og þeir beðnir um að vernda hann og hjálpa honum að 

hefja nýtt líf og skilja við stríðið. Pitango var sagt að athöfnin væru nauðsynleg svo andar 

fórnarlamba hans myndi láta hann vera (Honwana, 2006:110).  

 Auk hefðbundinna leiða á borð við áðurnefndar hreinsanir eru einnig til 

endurhæfingarbúðir þar sem börnum er veitt sálfræði- og læknisfræðileg aðstoð. Slík 

verkefni byggjast frekar á vestrænum leiðum til ,,bata”. Beah (2005) dvaldi í nokkra 

mánuði í slíkum búðum. Þar fengu þeir sem á því þurftu að halda, læknisfræðilega 

aðstoð. Allir sem í búðunum voru hlutu menntun og sálfræðiaðstoð áður en reynt var að 

finna þeim heimili. Helst var leitað til eftirlifandi fjölskyldu og vonast til þess að einhver 

tæki við börnunum. Þó gengu sum börnin aftur til liðs við herinn að lokinni dvöl í 

endurhæfingarbúðunum. Það virtist helst eiga við um þá sem enga áttu að, eða áttu 

ættingja sem ekki vildu taka við þeim.  

Samtökin childsoldiers.net styðja við fyrrum barnahermenn í Úganda með 

endurhæfingu og menntun. Á heimasíðu þeirra er biðlað til fólks um að styðja fyrrum 

barnahermenn fjárhagslega til náms í eitt til þrjú ár, hver mánuður kostar 20 evrur. 

Stuðningsaðilar barnanna fá senda mynd af barninu, skýrslu þar sem sagt er frá fjölskyldu 

þeirra og brottnámssögu. Einnig bréf frá barninu og einkunnir frá skólanum 

(childsoldiers.net, e.d.). Endurhæfingarbúðum á vegum samtakanna eru lýst í myndum og 

máli á heimasíðu þeirra. Þegar börnin koma fá þau að borða. Þau sem eru vannærð fá 

sérstaklega vítamínríka fæðu. Þeim er einnig veitt læknishjálp, þau hafa sár og ör eftir 

bardaga, hafa verið beitt ofbeldi af eldri hermönnum og sum eru sárfætt eftir langar 

göngur berfætt í háu grasi og kjarri. Þau sem eru alvarlega slösuð eru færð á næsta 
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spítala. Fötin sem þau klæddust sem hermenn eru brennd og eiga á táknrænan hátt að 

hjálpa þeim að skilja við fortíðina og hefja nýtt líf. Samtökin telja nauðsynlegt að börnin 

opni sig og tjái um upplifun og gjörði sínar. Þetta er gert ýmist í hópvinnu eða 

einstaklingssamtölum með ráðgjafa. Til þess að takast á við erfiða reynslu er börnunum 

einnig gert kleift að tjá sig í gegnum teikningar, leikræn tilþrif, spila á hljóðfæri, syngja 

og dansa. Stúlkum er kennt að sauma og öllum börnunum er kennt um kynsjúkdóma og 

hreinlæti. Að lokum er reynt að sameina börnin fjölskyldum sínum (childsoldiers.net, 

e.d.).  

 Hér voru endurhæfingar aðferðir ræddar, bæði þær sem byggja á vestrænum 

gildum og svo hefðbundnar. Í næsta kaflahluta er spurt hvort samfélagið sé tilbúið til að 

fyrirgefa barnahermönnum syndir sínar? Umfjöllun kaflans snýr því að miklu leyti að 

sáttum innan samfélagsins með hjálp dómstóla og svokallaðra sannleiks og sáttanefnda.  

 

Sættir innan samfélagsins 

Brottnám barna sem neydd eru í herinn og skortur á undirbúningi fyrir börn sem 

skyndilega eru vopnuð og fremja, eða eru látin fremja, voðaverk ýmis konar getur grafið 

undan gildum og hefðum samfélaga. Það getur, eins og áður sagði, valdið reiði fólks 

gagnvart börnunum. Slíkt gerðist í Mósambík og Angóla þar sem margt eldra fólk segir 

stríðið hafa valdið algeru siðferðislegu hruni innan samfélagsins (Honwana, 2005:52-53). 

Það er því ljóst að vandamál barnahermennsku snertir víða strengi og getur haft gífurleg 

áhrif á samfélög.  

Vissulega má deila um hversu frjálst val það er að ganga í herinn, en það verður 

ekki framhjá því litið að barnahermenn fremja voðaverk. Barnahermenn geta unnið sig 

upp innan hersins, tækifæri sem sjaldan býðst þeim annars staðar í stríðshrjáðu samfélagi. 

Eftir stríð finnst mörgum fyrrum barnahermönnum þeir hafa glatað miklu, þeir eiga 

ekkert, hafa hugsanlega misst alla ættingja og hafa enga menntun. Vegna alþjóðalaga sem 

samþykkja ekki að þeir sem eru yngri en fimmtán ára geti verið hermenn eiga margir sem 

falla í þann hóp ekki rétt á stríðsskaðabótum í eftirlaunaformi og standa eftir allslausir 

(Rosen, 2007 og Honwana, 2005:50). Samfélagið virðist oft eiga erfitt með að fyrirgefa 

þeim og fjölskyldur hafa jafnvel neitað að taka við börnum aftur á heimilið, geta ekki 
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fyrirgefið þeim voðaverk og morð, jafnvel á fjölskyldumeðlimum. Sumir einfaldlega 

hræðast börnin (Honwana, 2005 og Beah, 2007).  

Beah (2007) var heppinn að eiga eftirlifandi ættingja sem bauð hann velkominn á 

heimili sitt. Vinur Beah var ekki þeirrar gæfu aðnjótandi, fjölskylda hans neitaði að taka 

við honum svo hann sneri aftur á vígvöllinn. Einnig upplifðu hann og vinur hans ótta 

samfélagsins í garð fyrrum barnahermanna þegar þeir settust saman á skólabekk og hin 

börnin reyndu að vera sem fjærst þeim ,,eins og við Mohamed gætum misst stjórn á okkur 

og drepið einhvern fyrirvaralaust” (Beah, 2007:253).  

Svipaða sögu er að segja af fyrrverandi barnahermönnum El Salvador. Þeir koma 

frá stríðinu án menntunar og starfsreynslu og virðast oft lítið annað kunna en að beita 

fyrir sig ofbeldi, eða byssum (e. the way of the gun) (Dickson-Gómez, 2003:329). Við 

friðarsamninga í El Salvador var fyrrum hermönnum gefin landspilda til ræktar og 

eitthvað af peningum. Ekki var tekið skýrt fram hvort barnungir fyrrum hermenn hafi 

fengið slíkar bætur en ljóst er að margir bótaþegar gengu í herinn ungir og mætti telja til 

fyrrum barnahermanna. Landið reyndist oft erfitt til ræktar og margir kunnu hreinlega 

ekki að fara með peningana. Svo fór að mikið af fénu fór í áfengi og eiturlyf og fuðraði 

því fljótt upp án þess að vera nokkur hjálp til betra lífs eins og ætlað hafði verið. Eftir 

stríðið hefur umfang glæpagengja aukist mikið í El Salvador, enda kunna fyrrum 

barnahermenn oft aðeins eitt – ofbeldi. Innan gengjanna finna þeir auk þess það sem þeir 

ekki fá innan samfélagsins; virðingu, samstöðu og stuðning félaganna (Dickson-Gómez, 

2003:331,332,344).   

Rosen (2007:302-303) segir frá þróun síðustu ára í málefnum barnahermanna og 

refsihæfis þeirra sem nota þá. Sérstakur dómstóll var settur á fót í Síerra Leóne 2002. Þar 

voru í fyrsta skipti í sögunni lagðar fram kærur og felldir dómar gagnvart þeim 

einstaklingum sem höfðu skráð og notað barnahermenn í átökunum. Sækja átti þá til saka 

sem báru mesta ábyrgð. Ríkisstjórn Síerra Leóne og almenningur vildu sjá barnahermenn 

sótta til saka fyrir glæpi sína, annars næðist ekki réttlæti. Mannréttindasamtök sem berjast 

fyrir eingöngu 18 stefnunni börðust á móti því. Eftir tillögum frá SÞ var mæst á miðri leið 

og málefni barnahermanna færð til nýlegrar Sannleiks og sáttanefndar. Sáttanefndin átti 

að brúa bilið og vinna að sáttum innan samfélagsins, án kæru og dóma sem voru aðferðir 

dómstólsins. Richard Wilson, mannfræðingur sem kom að mótun nefndarinnar gagnrýndi 
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hana og getuleysi hennar. Hann sagði: ,,setjið upp sannleiksnefnd, bætið við vatni, hrærið 

og alþjóðasamfélagið heldur að þú hafir náð sáttum” (Rosen,2007:303).  

Hjálpar-samtökin CUCS (2008:33) mæla með sannleiksnefndum og telja aðferðir 

þeirra og nálgun henta vel þegar tekið er á málefnum barnahermanna. Þar gefist 

gerendum færi á að viðurkenna gjörðir sínar, jafnvel biðja fórnarlömb eða aðstandendur 

þeirra fyrirgefningar. Sannleiksnefndir geta rannsakað ástæður og afleiðingar 

misnotkunar og mælt með endurhæfingu og efnahagslegum og félagslegum ráðum til að 

bæta skaðann (CUCS, 2008: 34). 

Rosen telur sáttanefndina í Síerra Leóne hafa verið gallaða að því leyti að fyrst og 

fremst fórnarlömb leituðu til hennar og aðgangur að upplýsingar sem safnað var verður 

líklega bannaður næstu 50 ár. Enn ríki mikil reiði innan samfélagsins þar sem 

barnahermenn hafi verið skilgreindir sem fórnarlömb. Sú skilgreining geri 

barnahermönnum auðveldara að nálgast hjálp en hinum ,,raunverulegu” fórnarlömb sem 

sitja eftir, jafnvel limlest, og þurfa að sjá um sig sjálf (Rosen,2007:303-304).   

Á heimasíðu stjórnar Síerra Leóne (Humper, e.d.) skrifar Humper Biskup 

formaður sannleiks- og sáttarnefndarinnar um gildi og tilgang nefndarinnar og störf 

hennar. Hann er ánægður með útkomuna og vonar að íbúar Síerra Leóne geti notað hana 

sem nokkurs konar samfélagslegan spegil og metið þátttöku sína í átökunum. Tilgangur 

skýrslunnar var að veita íbúum skilning á átökunum og sætta sig við og horfast í augu við 

fortíðina og vandamálin sem mörg lifa enn innan samfélagsins. Von nefndarinnar var að 

útkoman myndi hjálpa til við að byggja upp nýtt óttalaust samfélag.  

Sannleiksnefndin í Síerra Leóne var kannski ekki fullkomin, en hún var sú fyrsta 

til þess að veita upplifun barna í átökum sérstaka athygli auk þess að vera sú fyrsta sem 

börn tóku þátt í. Lokaskýrsla nefndarinnar var gefin út í október 2004. Þar var m.a. skýrt 

frá lagalegum, stofnanalegum og pólitískum mistökum sem gerðu börn viðkvæm og bent 

á leiðir til að bæta úr skaðanum (CUCS, 2008:34,36). CUCS (2008:36) benda réttilega á 

að fórnarlömb barnahermanna eiga líka rétt á réttlæti og stríðsskaðabótum. Að auki velta 

CUCS upp áleitinni spurningu; hvort það að leysa börn undan ábyrgð sé þeim í hag, þar 

sem það gæti verið hluti af persónulegum bata þeirra að taka ábyrgð á gjörðum sínum.  

Þrátt fyrir störf sáttanefndarinnar náðist ekki fullkomin sátt í Síerra Leóne, Rosen 

(2007) telur ástæðu þess vera að skort hafi viðurkenningu samfélagsins. Fólk var ennþá 
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reitt í garð barnahermanna þrátt fyrir störf nefndarinnar. CUCS (2008) aftur á móti lofar 

gagnsemi nefndarinnar og virðast álíta sannleiksnefndir tilvaldar til að taka á málefnum 

barnahermanna. Ég tel skýringu á mismunandi sjónarhorni Rosen (2007) og CUCS 

(2008) sé m.a. að finna í því að Rosen viðurkenni frekar gerendahæfi barnahermanna, að 

þeir geti framið stríðsglæpi og þar með þörf samfélagsins fyrir sættir. CUCS vilji aftur á 

móti helst líta á alla barnahermenn sem fórnarlömb og einblína á úrræði þeim til bjargar.  

 

Hvað er til ráða? 

Alþjóðlegt vandamál á borð við notkun barnahermanna getur verið erfitt að takast á við. 

Ólíkum átökum og löndum fylgja mismunandi vandamál auk þess geta persónubundnar 

ástæður flækt málin. Þó benda CUCS á nokkur atriði sem gætu verið leið til lausnar. Þeir 

vilja m.a. sjá staðarlög viðurkenna barnahermennsku sem glæp (CUCS, 2008:26).  

Skráning við fæðingu og nafngift er réttur hvers barns og skiptir sköpum ætli ríki 

sér að byggja upp lagaramma sem vernda börn. Þessa réttar er t.d. bæði getið í 

Barnasáttmála SÞ og afríska barnasáttmálanum (Barnasáttmálinn, 1989, 7.grein.1 og 

ACRWC, 1990,  6grein 1. og 2. ). Vanræksla á að skrá börn við fæðingu er algengust í 

stríðshrjáðum og skuldugum löndum, þar sem börn eru í mestri hættu á að verða 

barnahermenn. Vanrækslan eykur einnig hættuna á því að of ung börn sé óviljandi fengin 

og tekin inn í heri þar sem óvissa ríkir um nákvæman aldur þeirra. Slík er raunin t.d. í 

Bangladesh, Botswana, Eþíópíu, Gvatemala, Gíneu, India, Kenía og Zambíu (CUCS, 

2008:20). Einnig þarf að taka á þáttum sem auka hættuna á því að börn gangi í heri t.d. 

atriðin sjö sem Brett og Specht (2004:9) töldu til. 

Það eru engar fljótlegar eða auðveldar lausnir. Vopnaðir hópar eru og vinna í 

fjölbreyttu og oft breytilegu umhverfi. Það verður að taka tillit til þess þegar aðgerðir eru 

ákveðnar (CUCS, 2008:25). Alþjóðasamfélagið ætti þó að geta beitt sér af meiri hörku að 

mati CUCS. Öryggisráð SÞ gæti beitt meiri þrýstingi og verið hugaðra í að beita þeim 

úrræðum sem eru til staðar t.d. alþjóðlegri fordæmingu. Hótanir um refsiaðgerðir gætu 

mögulega haft hamlandi áhrif á nýliðun barnahermanna. Alþjóðsamfélagið þarf þó að 

fara varlega í að beita þrýstingi og hótunum og það verður að vera í samvinnu við 

viðkomandi ríkisstjórnir eigi aðferðin að hafa áhrif. Einnig þarf að hafa í huga 
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staðbundna menningu og hugmyndir þeirra um hernað barna, þar sem strákar eru t.d. 

taldir vera fullorðnir við kynþroska getur verið að samfélagið sé hreinlega ekki á móti 

þátttöku barna í vopnuðum hópum (CUCS, 2008:25).  

Stríðsglæpa ákærur vegna herkvaðninga og herskráningu barna yngri en 15 ára 

hafa verið gefnar út af alþjóðlegum glæpadómstólum. Sem dæmi má nefna umfjöllun um 

stríðsuppgjör Síerra Leóne sem rætt var hér að ofan (Rosen, 2007). Öryggisráð SÞ hefur 

einnig beitt sér í aðgerðum gegn þeim sem skrá börn og nota í heri. Einnig má finna 

hvatningu í afríska barnasáttmálanum til aðildaríkja að nota ekki barnahermenn og 

tryggja að þeir taki ekki þátt í beinum átökum (ACRWC og CUCS, 2008: 14).   

Ástralía, Belgía og Þýskaland eru meðal fárra landa sem sett hafa staðarlög um 

refsihæfi þess að kveða, skrá eða nota börn yngri en 15 ára í her, bæði heima fyrir sem og 

erlendis. Lög þessi samræmast Sáttmálanum um rétt barna í vopnuðum átökum. Í Noregi, 

Svíþjóð og USA er slík lagasetning í farvatninu (CUCS, 2008:22). Þrátt fyrir framfarir er 

staðreyndin sú að enn eru til hópar sem hundsa alþjóðalög og virðast ónæmir fyrir 

þrýstingi eða fortölum annarra um að hætta iðju sinni. LTTE í Sri Lanka hafa margsinnis 

verið fordæmdir fyrir notkun á barnahermönnum en stunda þó enn slíka iðju (CUCS, 

2008:23).  

Miklar breytingar hafa átt sér stað frá 2004 til 2008, á milli útgáfu skýrslna frá 

CUCS (2008). Nú er líklegra en áður að verða saksóttur fyrir að skrá, kveða eða nota 

barnahermenn. Sú staðreynd gæti mögulega átt þátt í að skapa meira meðvitund meðal 

vopnaðra hópa um pólitískar afleiðingar (CUCS, 2008:24). Á meðan fyrirbyggjandi áhrif 

saksókna eru óljósar er þó líklegt að vopnaðir hópar haldi áfram að líta á sjálfa sig sem 

utan seilingar alþjóðlegs réttlætis (CUCS, 2008:24-25).  
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Umræða  

Í ritgerðinni hafa helstu kenningar er varða málefni barnahermanna verið ræddar. Í 

kenningarlega kaflanum var rætt um ný og gömul stríð, kenningar um barnæskuna og 

atbeini og gerendahæfi barnahermanna. Umræðunni um ný og gömul stríð var ætlað að 

hrekja hugmyndina um að þátttaka barna í stríði væri nýtt fyrirbrigði. Sögulegar heimildir 

sýna fram á að barnungir hermenn hafa þekkst í ár hundruðir. Barnhermennska var ekki 

fordæmd fyrr en Vesturlönd hófu að fjarlægjast slíka iðju. 

Kenningar um barnið og barnæskuna veita tækifæri til þess að líta á umfjöllun og 

viðhorf til barnahermanna í víðara samhengi. Vestrænar hugmyndir um barnæskuna ráða 

ríkjum í málefnum barna. Þá sérstaklega í orðræðu hjálpar- og mannúðarsamtaka og 

lagasetningar er varða barnahermenn. Vestræna hugmyndin er í hnotskurn sú að líta á 

barndóminn sem algildan og börn sem saklaus, verndarþarfi og óþroskuð bæði líkamlega 

sem andlega. Alþjóðleg löggjöf byggir á vestrænni aldurs-pólitík og skilgreinir barn sem 

alla einstaklinga undir átján ára aldri. Barnahermenn hafa skapað sér sess sem erkitýpa 

hins ógæfusama barns sem rænt er barnæsku sinni og hjálpar- og mannúðarsamtök leggja 

gjarnan áherslu á að gefa þeim barndóminn aftur. Vestræna hugmyndin hundsar 

fjölbreytileika og menningarlegt samhengi barnæskunnar og gerir ráð fyrir því að barnið 

sé eins um allan heim. Félagslega sjónarhornið, að líta á barnæskuna sem félagslega 

smíð, á a.m.k. fylgi að fagna meðal fræðimanna. Það viðurkennir menningarlegt 

samhengi og fjölbreytileika.  

Kenningar um gerendahæfi og atbeini voru kynntar og sérstaklega fjallað um 

skiptingu Honwana (2005) í úrræða- og herbragða atbeini. Ein megin spurningin í 

ritgerðinni sneri að því hvort barnahermenn væru fórnarlömb eða gerendur. Börn í hættu 

eru fórnarlömb en hættuleg börn gerendur. Barn sem ekki hefur atbeini er fórnarlamb. 

Honwana (2005) telur barnahermenn bæði fórnarlömb og gerendur, þau séu sek um 

sakleysi og saklaus af sekt. Alþjóðalög og orðræða hjálpar- og mannréttindasamtaka 

leggja mesta áherslu á barnahermenn sem fórnarlömb sem þurfi að vernda. Sú hugmynd 

samræmist hinni vestrænu hugmynd um barndóminn.  

Í öðrum kafla var fjallað um umfang barnahermennsku og þar kom fram að talið 

er að barnahermenn séu um 300.000 talsins í um 86 löndum, bæði í ríkis- og 

uppreisnarherjum víða um heim. Barnahermennska þekkist einnig á Vesturlöndum.  
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Skilgreiningarnar á barnahermennsku snúast aðallega um fjölbreytni starfa 

barnahermanna önnur en þátttöku í vopnuðum átökum. Stúlkur voru mun frekar sagðar 

fórnarlömb kynferðislegs ofbeldis og kaflahluti um herstúlkur staðfesti það. 

Skilgreiningar byggjast einnig á aldri og kemur t.d. fram í lagasetningum sem greina á 

milli yngri; börn yngri en fimmtán ára, og eldri barna; börn á aldrinum fimmtán til átján 

ára.  

Umfjöllun um helstu lög og sáttmála fékk nokkuð rými, aðallega í þeim tilgangi 

að sýna áhrif aldurspólitíkur hjálpar- og mannréttindasamtaka á mótun þeirra. Í 

alþjóðalöggjöf um barnahermennsku birtist vestræna sjónarhornið um sakleysi barnsins 

en löggjöfin skilgreinir barnahermenn sem fórnarlömb frekar en gerendur t.d. með því að 

svipta þá sakhæfi og útiloka frá bótum ætluðum fyrrum hermönnum. Þar með eru 

menningarbundnar hugmyndir og gildi um sakhæfi hundsuð. Lögin eiga einnig þátt í að 

móta hina vestrænu hugmynd, m.a. með skilgreiningu Barnasáttmála SÞ og afríska 

barnasáttmálans sem skilgreina alla einstaklinga undir átján ára sem barn. Þar með er fest 

í sessi aldursskipting í anda þroskasálfræðinnar sem gerir ráð fyrir því að þroski fari fram 

í fyrirfram ákveðnum skrefum. Þetta getur ollið árekstrum milli alþjóðasamfélagsins og 

staðbundins skilnings og réttarkenndar um sakhæfi, aðallega þó ósættis innan samfélaga.  

Í þriðja kafla var fjallað um upplifun barna af hermennsku, rætt um val þeirra til 

inngöngu í herinn og um aðstæður og vandamál herstúlkna. Þar var rætt um ákveðna 

eiginlega sem talið er að barnahermenn búi yfir og gera þá að eftirsóknarverðum 

hermönnum t.d. óttaleysi, kraft og hlýðni. Blóðugar reynslusögur barnahermanna sem 

birtust í þessum kafla flæktu enn spurninguna um hvort barnahermenn væru fórnarlömb 

eða gerendur. 

Umfjöllun um barnahermenn sem sjálfviljugir ganga í her tengjast hugmyndum 

um atbeini þeirra og deilt er um hvort börn séu fær um slíka ákvörðun. Mörg börn í 

stríðshrjáðum löndum standa í raun frammi fyrir að þurfa að velja á milli lífs og dauða og 

val þeirra því greinilega miklum annmörkum háð. Því hefur verið haldið fram að börnin 

gangi nauðug viljug í herinn vegna skorts á valkostum, valið sé því meðvitað en þvingað. 

Einnig hefur verið bent á, í anda vestræna sjónarhornsins, að þau ættu aldrei að standa 

frammi fyrir slíku vali. Vangaveltur um val barna tengist einnig hugmyndum um atbeini 

þess, barn sem hefur atbeini er hæft til þess að meta ástand og möguleika sína. Herþjálfun 
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og tengsl hers og skóla hafa áhrif á börn, þau sem hafa sótt slíka þjálfun eru líklegri til að 

ganga í her síðar meir. Hefndarfýsn barna sem ganga í her er einnig viðurkennd, bæði af 

fræðimönnum og hjálparsamtökum. Einnig getur hermennska sinnt hlutverki 

manndómsvígslu. 

Tölur um herstúlkur eru nokkuð á huldu, m.a. vegna þess að oft á tíðum vilja þær 

frekar skilgreina sig sem eiginkonur hermanna en herstúlkur. Þannig beita þær fyrir sig 

fórnarlamba atbeini. Það gera þær til þess að lifa af stríðið og forðast smánun 

samfélagsins við heimkomu. Afleiðingarnar eru aftur á móti þær að stúlkurnar verða af 

viðeigandi hjálp við heimkomu og lítið er til af rannsóknum um þær.  

Í fjórða og síðasta kaflanum var rætt um afvopnun og endurhæfingu, sættir innan 

samfélagsins og hvað væri til ráða. Helsta umræðuefnið var heimkoman og hvernig reynt 

er að veita börnunum ,,bata” og framtíð. Hefðbundnum hreinsunarathöfnum er ætlað að 

hreinsa barnið af syndum sínum, tengja það aftur við samfélagið og ná sáttum við það. 

Slíkar aðferðir viðurkenna barnið bæði sem fórnarlamb og gerenda og vinna að heilun 

þess og samfélagsins. Endurhæfingarbúðir þar sem unnið er eftir vestrænum aðferðum 

leggja meiri áherslu á barnahermenn sem fórnarlömb en viðurkenna þó gerandann í 

barninu. Þetta er ljóst t.d. af sálfræðimeðferðum þar sem börnin eru fengin til þess að tjá 

sig um gjörðir sínar og hljóta þannig lausn frá þeim.  

Mörgum barnahermönnum reynist erfitt að komast aftur inn í samfélagið. Þeir 

standa oft eftir allslaus eftir stríð, eiga ekki rétt á bótum eins og fullorðnir hermenn, hafa 

enga menntun og þar með fáa möguleika til að vinna fyrir sér. Sérstaklega eiga 

barnahermenn erfitt uppdráttar í samfélögum þar sem reiði ríkir í garð þeirra og þegar 

fjölskyldur eiga erfitt með að fyrirgefa eða eru ekki til staðar. 

Rosen (2007) sagði frá sérstökum dómstól og sannleiks- og sáttanefnd í Síerra 

Leóne. Dómstóllinn átti að takast á við stríðsglæpamenn sem höfðu haft barnahermenn í 

herjum sínum en alþjóðalög meinuðu að þeir yrðu sóttir til saka. Sáttanefndinni var þá 

gert að taka við málefnum barnahermanna. Það vart gert með viðtölum við fyrrum 

barnahermenn og fórnarlömb þeirra. Nefndin lagði í lokaskýrslu sinni fram úrræði til að 

koma í veg fyrir barnahermennsku í framtíðinni.  

 Við skrif og lestur ritgerðarinnar rakst ég í sífellu á siðferðislegu klemmu sem 

einkennir öll málefni barnahermanna. Það er hina áleitnu og vandsvöruðu spurningu 
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hvort þeir séu fórnarlömb eða gerendur? Lög og orðræða hjálpar- og 

mannréttindasamtaka sem skilgreina börnin, hundsa menningarlegar hugmyndir um 

sakhæfi og ábyrgð og það hjálpar varla samfélögum þar sem mikil reiði ríkir í garð 

barnahermanna vegna ofbeldisverka þeirra Að líta á barnahermenn sem gerendur hundsar 

aftur á móti viðkvæmni þeirra og þá staðreynd að börn í stríði eru vissulega fórnarlömb 

að ákveðnu leyti. Að fara ekki í herinn þýðir í mörgum tilfellum að börnin standa uppi  

munaðarlaus, matarlaus og allslaus. Í slíkum aðstæðum getur herinn einfaldlega verið 

skárri kostur en dauði.  

 

  

Að lokum 

Ég legg áherslu á að börn í stríði séu bæði fórnarlömb og gerendur og að hlutverkin tvö 

séu óaðskiljanleg. Þau eru fórnarlömb aðstæðna en þó gerendur í eigin lífi. Það er 

skiljanlegt að hjálpar- og mannréttindasamtök einblíni á fórnarlamba ímynd, enda 

líklegra að fá þannig samúð fólks – og peninga sem er nauðsynlegt ætli samtökin að 

vinna gegn barnahermennsku og veita þeim endurhæfingu 

Með aðstoð frásagna fyrrum barnahermanna og þess að benda á fjölbreytileika 

starfa þeirra og viðhorfs samfélaga til þeirra tel ég mig hafa varpað ljósi bæði á viðteknar 

hugmyndir um barnahermenn og fjölbreyttan raunveruleika þeirra. Að auki benti ég á að 

menningarlegur skilningur hins félagslega barndóms skiptir máli þar sem ekki er alls 

staðar litið svo á vera ungra einstaklinga í her sé neikvæð. Þannig náði ég aðalmarkiði 

mínu, að sýna þeim sem töldu mig eingöngu vera að skrifa um blóð og hrylling að fleiri 

hliðar eru á málefnum barnahermanna.  
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