Gyerekkatonák Afrikában
Paragi Beáta

Problémadefiniálás és kontextus
„Power and violence are opposites; where one
rules absolutely the other is absent.”
„Hatalom és erőszak egymás ellentétei: amikor
az egyik abszolút uralma érvényesül, a másik
nincs jelen.”
(Hannah Arendt: On Violence)

A

gyerekkatonaság problémakörével1 az 1990-es évek közepe óta foglalkozik aktívan a nemzetközi közvélemény. Bár a korábbiakban is léteztek munkák,2 amelyek a gyerekek háborús körülmények között való foglalkoztatását vizsgálták, a
nemzetközi rendszernek a hidegháborút követően megváltozó minősége kellett ahhoz,
hogy a dolog jelentősebb nemzetközi figyelmet kapjon. A Szovjetunió széthullásával,
illetve a liberális demokráciák, piacgazdasági mechanizmusok szatellit- és utódállamokban való fokozatos megszilárdulásával a nyugati közvélemény olyan vélt vagy valós
leküzdendő problémákat talált magának, mint például a klímaváltozás, a terrorizmus,
a nemzetközi migráció jelensége, a globális szegénység, különféle járványok, illetve a
háborúk új minősége.3 Ez utóbbi halmazba sorolható a gyerekkatonaság jelensége is.
Kutatások szerint a gyerekeknek a fegyveres konfliktusokban való aktív részvétele
fokozottan jellemző azon esetekben, ahol a szemben álló felek nem a hadviselés nemzetközileg elfogadott normái szerint – vagyis a ius in bellum következetes ignorálásával
– folytatnak háborút. A háborúk „új” minősége (new wars), vagyis az államérdek realizálása érdekében vívott háborúktól való különböző természete mellett számos érvet
lehet találni a szakirodalomban.4 Az újszerűségnek persze némileg ellentmond a tény,
hogy a napjaink jellemzően államhatárokon belül játszódó háborúinak egyik legproblematikusabb elemét – nevezetesen a civil lakosságnak a háborúba való bevonását – a
második világháborúig vissza lehet vezetni. Egyes szerzők, például Seyla Benhabib, a
Yale Egyetem politikai filozófiát tanító professzora szerint a civil és katonai célpontok
közötti határvonal egy „klasszikus” háborúban mosódott el. London bombázása, majd
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a német hadsereg ellenőrzése alatt álló európai városok elleni szőnyegbombázások, a
Hirosimára és Nagaszakira ledobott atombombák még akkor is tökéletesen mellőzték
a civil lakosságot háborúban megillető védelmet, ha a nemzetközi humanitárius jog
magját képező jogszabályokat (genfi konvenciókat) csak 1949-ben kodifikálták.5
A nemzetközi közvélemény az 1990-es évek közepe óta foglalkozik aktívan a gyerekkatonákkal. Helyzetük felmérése, az érintett országok feltérképezése, egyáltalán
a jelenség definiálása, a háborúk gyerekekre gyakorolt hatásának mainstream értelmezése szempontjából mérföldkőnek számít az a jelentés, amelynek elkészítésére az
ENSZ főtitkára kérte fel Graca Machel afrikai politikus asszonyt. A jelentés nyomán,
azzal párhuzamosan több kutatás is folyt, amelyek egyrészt megállapították, hogy a
jelenség globális probléma, amely szinte minden kontinensen megfigyelhető,6 másrészt igyekeztek csokorba gyűjteni, hogy milyen okok is magyarázzák a gyerekek
fegyveres konfliktusokban való kényszerített és önkéntes részvételét.7 Az „új háborúk”
megkülönböztetett minőségében való hit a különféle ENSZ-kiadványokban is tetten
érhető. Szinte minden releváns beszámolóban megjelenik az a média és humanitárius
szervezetek által is démonizált kép, amely szerint a fejlődő világbeli kortárs konfliktusok a pusztítás céltalan módjai, amelyben sem győztesek, sem áldozatok nincsenek,
amelyet sokszor életmódszerűen, csupán kedvtelésből űznek. A Machel-report szerint
a posztkoloniális államok háborúi – szemben a hagyományos háborúkkal, beleértve
a nemzetközi felszabadító mozgalmak gyarmatosítókkal szemben vívott küzdelmeit
– minden normát mellőznek, különös káoszt és torzulásokat tükröznek.8
A gyerekkatonaság problémáját gyakorlatilag szinte az összes társadalomtudományi
ág vizsgálati tárgyává tette. Filozófiai, etikai szempontból a fontosabb kutatási kérdések közé tartozik, hogy felmenthetők-e a gyerekek például háborús bűnök elkövetése
alól, akkor, ha tetteiket teljes tudatlanságban követték el; felelősek-e morálisan tetteikért vagy sem; büntethetőek-e vagy sem, illetve – ami talán a legfontosabb – morálisan
felnőtt emberek, katonák hogyan viselkedjenek a háborúban rájuk fegyvert fogó, normális esetben inkább a védelmükre szoruló gyerekekkel szemben.9 Hasonló kérdéseket
boncolgatnak a jogi aspektusokat vizsgáló kutatók is, akik számára elsődleges probléma, hogy vajon a jog mindenkori eszközeivel lehet-e definiálni, meg lehet-e előzni,
illetve lehet-e egyáltalán hatékonyan kezelni a háborúk megváltozó természetét, köztük a gyerekkatonaság jelenségét.10 Azon szerzők szerint, akik kétségbe vonják, hogy
empirikus bizonyíték létezne az új és régi háborúk közötti különbségre, illetve amellett
érvelnek, hogy gyerekkatonák mindig és mindenhol voltak a történelem folyamán, az
egész gyerekkatonaság-probléma egyfajta proxyként – pótlékként vagy helyettesítő
tényezőként – szolgál egyéb politikai érdekek érvényesítéséhez. Példaként lehet említeni a palesztín–izraeli konfliktust, amelynek palesztín kamaszok rendszeres szereplői – akár politikai meggyőződésből, akár a szocializációs folyamatok miatt, akár mert
izraeli tankokat „játékból is lehet dobálni”. Sok humanitárius szervezet csupán azért
58

Külügyi Szemle

Gyerekkatonák Afrikában

foglalkozik a palesztín emberi jogokkal, mert a nemzetközi NGO-világban „minden
valamirevaló szervezet” jelen van a palesztín–izraeli kérdésben.11
Olyan közegben, ahol elég sok gyerek kénytelen nélkülözni az önmagáról való gondoskodás állapotának (időszakának) eléréséig szükséges védelmet, kialakul egyfajta
„gondoskodási vákuum”. A gyerekkatonaság jelenségét antropológiai szemszögből
vizsgálók sajátos „patrimonializmusal” magyarázzák azt a kötődést, amely a kiszolgáltatott gyerekeket a kezdetben többnyire ismeretlen, de számukra sajátos védelmet
nyújtó erős és befolyásos felnőtte(ebbe)khez köti őket.12
Gyakorlatiasabb kutatási, illetve részben koncepcionális kérdésnek minősül, hogy
ki, mely kritériumok alapján minősül gyerekkatonának, mit jelent „fegyveres konfliktusban érintettnek lenni”, mely okok magyarázzák a gyerekkatonaságot önkéntesség,
illetve melyek kényszerített sorozás esetén, kegyetlenebbek-e a gyerekek a felnőtt
kombattánsoknál, egyáltalán mi különbözteti meg a különféle fegyveres csoportokat
egymástól, hol a határ nem állami szereplőnek minősülő fegyveres szervezet és közönséges bűnbanda között. Szintén elég széles halmazt érintenek azok a kérdések, amelyek
– részben összefüggésben a koncepcionális kérdésekkel – azt boncolgatják, hogy hogyan
is mérhetők, érzékeltethetőek tudományos módszerekkel megbízhatóan a gyerekkatonaság komplex problémakörének egyes elemei, mint például a gyerek/felnőtt arány
egy-egy fegyveres szervezeten belül.13 Minimális kivételtől14 eltekintve az eddigiekben
többnyire újságírók és humanitárius szervezetek által készített beszámolók szolgáltak
alapul azon esettanulmányokhoz, amelyek a jelenség Angolában, Mozambikban, Közép-Afrika országaiban, Sierra Leonéban, Ugandában – vagy a világ más pontjain, Sri
Lankán, a Fülöp-szigeteken, Indonéziában, a megszállt Palesztín Területeken vagy
akár Kolumbiában megvalósult gyakorlatát igyekeztek feldolgozni. Mindezek alapján
a módszertani összefüggéseket vizsgálók arra törekszenek, hogy összehasonlíthatóvá
tegyék a világ különböző pontjain megfigyelhető gyakorlatokat.
E tanulmány – tekintetbe véve az elsődleges forrásokhoz való hozzájutás nehézségeit, a létező koncepcionális és módszertani dilemmákat, illetve a terjedelmi korlátokat
– elsősorban arra a kérdésre igyekszik választ találni, hogy mennyiben abnormális a
gyermekek fegyveres konfliktusban való részvétele. Feltehető, hogy (i) a gyerekkatonaság megítélése, akár jogi, morális, politikai szempontból nézzük, mind kulturálisan,
mind gazdaságilag erősen determinált, illetve (ii) normalitás, illetve a szó hétköznapi
értelmében vett racionalitás a nyugati gondolkodásmód, társadalomfejlődés és értékrend mentén értendő. Ennek igazolásához szükséges a rendelkezésünkre álló fogalmi,
koncepcionális keretek – és korlátok – ismertetése, amelyen belül különösen „gyerek”
és „katona” definíciója, a jelenség volumene, valamint az adatgyűjtéssel kapcsolatos
módszertani nehézségek szorulnak tisztázásra (2. fejezet). Ezt követően a gyermekmunka és gyerekkatonaság szabályozása szempontjából releváns nemzetközi jogi normák ismertetése (3. fejezet), majd annak bemutatása következik, hogy az univerzális2008. tél
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nak tekintett normák mennyiben egyeztethetők össze a helyi, afrikai sajátosságokkal
(4. fejezet). Logikailag indokolt lehetett volna a két fejezet felcserélése amennyiben
jog valamely létező társadalmi jelenség szabályozásának igényéből keletkezik, ám a
nemzetközi jogi vonatkozások ismertetése nélkül nehezen érthető, miért probléma a
gyermek kombattánsként való alkalmazása. A két fejezet relatív sorrendje azt hivatott
érzékeltetni, hogy mindaz, amit univerzális értéknek, illetve viszonyítási alapnak tekintünk, az pusztán a nyugati társadalomfejlődés, filozófiai hagyomány eredménye.
Az utolsó, ötödik fejezetben – feltételezve, hogy a piac Afrikában is a világ más pontjain
megszokott logika szerint működik – azt vizsgáljuk, hogy milyen változók magyarázzák a gyerekmunka jelenségét keresleti, illetve kínálati oldalról.

Koncepcionális dilemmák és módszertani nehézségek
Szükséges hangsúlyozni, hogy a gyerekkatona(ság), bizonyos okok miatt nem könnyen
definiálható jelenség. Ennek oka elsősorban az, hogy módszertani szempontból nehezen vizsgálható társadalmi rétegről van szó. Egyrészt többnyire az összlakosság csak
nagyon kis hányadát teszik ki (rare), amelynek következtében bármilyen statisztikailag
megbízható országos mintavétel esetén csupán néhány gyerekkatona kerülne a mintába. Másrészt olyan társadalmi rétegről van szó, amely a kutató számára jellegénél fogva
nehezen megfogható, nehezen elérhető (elusive).15
Az UNICEF által kezdeményezett akadémiai mérlegelés eredményeként megszületett, a szakirodalom által évek óta klasszikusként kezelt úgynevezett fokvárosi (Cape
Town-i) definíció értelmében gyerekkatonának számít minden 18 év alatti személy,
aki – tekintet nélkül az általa végzett feladat jellegére – akár reguláris, akár irreguláris
fegyveres erőkben szolgál.16 Miközben a definícióba kifejezetten beleértendő például
a szakács, hordár, hírvivő, felderítő munkakör is, a meghatározás nem utal sem arra
az esetre, amikor a gyerek fegyverviselőként (kombattánsként) vett részt valamely háborúban, sem arra, amikor maga a gyerek kereste annak lehetőségét, hogy katonaként
vegyen részt valamely háborúban. Hasonlóan problematikus kérdés – legalábbis módszertanilag – a lányok szexuális kizsákmányolása. Miközben a definíció szerint gyerekkatonának minősül az a lány, akit kiskorúként a fegyveres csoport tagjai szexuális
szolgáltatások nyújtására kényszerítenek, addig például a második világháborúban a
japán hadsereg katonáit (ki)szolgáló koreai nőket soha, sehol nem tekintették a japán
haderő részének.
Az előző meghatározásból is kiderül, hogy alapvetően három ismérvet kell vizsgálni
ahhoz, hogy megállapítható legyen, gyerekkatona-e valaki. Ezek (i) a kor, (ii) az erőszakot alkalmazó fegyveres csoport jellemzői, amelyhez az illető kötőtik, valamint (iii) a
tevékenység, amelyet a fiatal végez.
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Ami a kort illeti, a nemzetközi humanitárius szervezetek számára a válasz egyszerű:
a gyerekkor születéskor kezdődik és a 18 éves kor elérésével végződik. A világ többi
része számára a helyzet nem egészen ennyire egyértelmű. Figyelemre méltó, hogy miközben a gyermekkatonaságot tiltó dokumentumok 18 évben jelölik meg a toborozhatóság alsó határát, addig a Nemzetközi Büntetőbíróság (International Criminal Court,
ICC) által ugandai (Úr Ellenállási Hadserege, Lord Resistance Army, LRA) és kongói
(Kongó/DRC, Ituri térség) fegyveres csapatok egyes tagjai ellen – saját alapító okirata
szellemében17 – kiadott körözési dokumentumokban felsorolt vádak 15 év alatti gyerekek erőszakos cselekményekben való közvetlen alkalmazását kifogásolják. A Sierra
Leone-i háborúban elkövetett háborús és emberiesség elkövetett bűncselekményeket
vizsgáló hibrid bíróság (Special Court for Sierra Leone) szintén 15 év alatti gyerekek katonaként való alkalmazásáért vonja felelősségre az elkövetőket. Ezzel a nemzetközi közösség – úgy tűnik, körültekintő módon – két további összefüggést igyekszik figyelembe venni. Egyrészt az érintett társadalmak nagy részében a lakosság születéskor várható átlagos élettartama 40-45 év körül alakul, tehát alapvetően mást jelent 18 évesnek
lenni Afrika legtöbb országában, mint Európa vagy Észak-Amerika bármely pontján,
másrészt azt a várható élettartammal szorosan korreláló tényt, hogy a gyerekkor felső
határa társadalmanként, sőt akár egyes társadalmakon, közösségeken belül egyedenként változó adat (bővebben lásd a 4. fejezetben).
Az utóbbi években kormányzati és nem állami irányítású fegyveres csoportoknál
szolgáló gyerekkatonák számát maximum 300 ezerre becsülték; ez a volumen az 1990es években megjelent első publikációk óta változatlan. Az 1. táblázat az utóbbi évtizedek afrikai konfliktusaiban érintett gyerekkatonák számát igyekszik összefoglalni, ahol
is a 2005-ös demográfiai adatok csupán bizonyos viszonyítási alapként szolgálnak a
gyerekkatonák számának értékeléséhez:
Ami a 14 év alattiak összlakosságon belüli arányát illeti, a felsorolt államok esetében
annak értéke 40–50 százalék között mozog, vagyis a társadalom fele „gyerek.” Nyilvánvaló, hogy ilyen arányok mellett az általuk élvezett gyerekkor – időtartamában, minőségében – eltér az „ideálistól.” Gyerekkatonák természetesen nem csupán az afrikai kontinensen találhatóak. Az 1. táblázatban olvashatónál frissebb adatok állnak rendelkezésre
az UNICEF statisztikáiban, amelyek szerint 2004 és 2007 között 19 országban18 alkalmaztak gyerekkatonákat kormányzati reguláris erők (9 esetben) vagy egyéb nem állami
fegyveres csoportok (nemzetközi statisztikák összesen 24 ilyet tartanak számon).19
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1. táblázat. Az afrikai gyermekkatonaság és a jelenséget (kínálati oldalról) magyarázó tényezők
számokban
Érintett állam, konfliktus
időszaka
Angola (1975–1994)
Burundi (1993–1994)
Uganda (1994–2002)
Ruanda (1990–95)
Sierra Leone (1991–2000)
Angola (1996–2002)
Kongó/ DRC (1996–2001)
Mozambik (1976–1992)
Libéria (1989–1995)
Burundi (1995–1999)
Szudán (1993–2002)
Libéria (2000–2002)
Szenegál (1997–2001)
Szenegál (1990–1995)
Niger (1990–1997)
Mali (1990)
Lesotho (1998)
Közép-afrikai Közt.
(2000–2001)

Lakosság
száma,
2005
(millió fő)

Születéskor
várható
élettartam
(év)

15,9
7,5
28,8
9,0
5,5
15,9
57,5
19,8
3,3
7,5
36,2
3,3
11,7
11,7
14,0
13,5
1,8

41,4
44,6
50,0
44,1
41,4
41,4
44,0
41,8
42,5
44,6
56,7
42,5
56,5
56,5
44,9
48,6
35,2

4,0

39,4

Kombattánsok
száma
(fő)

Gyerekkatonák
száma
(fő)

194 000
50 000
74 000
70 000
45 000
72 500
72 000
92 881
60 000
45 000
40 000
40 000

8 000
5 000
16 000
17 500
10 000
20 000
20 000
25 498
17 500
14 000
15 700
21 000
0
0
0
0
0
0

Gyerekkatonák
statisztikai
aránya
(%)
4
10
22
25
25
28
28
28
29
31
39
53

A szegénységi
küszöb
alatt élők
aránya
(%)
56,0
36,2
45,0
51,2
75,0
60,0
40,0
55,0
n. a.
52,0
35,0
80,0
54,0
33,0
63,0
48,0
49,0
..

Árva
gyerekek
aránya
(%)
11,90
13,25
14,75
17,30
14,35
10,70
10,65
14,10
11,50
15,55
9,75
12,50
9,90
10,80
11,50
11,60
13,65
15,10

Forrás: Achvarina és Reich 2005, 18., 44. o.;
Világbank: African Developement Indicators 2007, 21. o
A megbízható következtetések levonásához elengedhetetlenül szükséges adatokkal
– gyűjtésével, rendszerezésével, felhasználásával – kapcsolatos problémák rendkívül
szerteágazóak. Az adatok elsődleges forrásaiul szolgálhatnak humanitárius szervezetek, kutatóintézetek, kutatók egyéni terepmunkái,20 amelyek többnyire a – jellemzően nem reprezentatív mintavételen alapuló – interjúkészítés módszereivel dolgoznak.
Hasonló megbízhatóságúak az ENSZ békefenntartó egységei által koordinált DDR
(disarmament, demobilization, and reintegration) programok, valamint nemzetközi szervezetek által működtetett menekülttáborok nyilvántartásai. A módszertani nehézségek21
abból adódnak, hogy a fegyveres szervezetek egész egyszerűen nem vezetnek nyilvántartásokat, amelyek megbízható forrásul szolgálnának akár az érintett gyerekek számának megállapításához, akár toborzásuk mikéntjének, akár az általuk végzett feladatok
jellegének módszeres tanulmányozásához.
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Ebből adódóan – ahogy Jon Pedersen és Tone Sommerfelt is indítja témában publikált tanulmányát – a fegyveres konfliktusokban érintett gyerekek vizsgálatával kapcsolatos leggyakoribb fordulatok közé tartozik, hogy „becslések szerint.” A terepen
interjúkészítők akkor jutnának statisztikailag hiteles eredményhez, ha adott területen
sikerülne feltérképezniük és megszólaltatniuk mindenkit – aktív, illetve már „leszerelt”
gyerekkatonát, fegyveres alakulat vezetői, a gyerek(ek) szüleit, illetve olyan odavalósi
gyereket is, aki nem volt gyerekkatona – aki a mintavétel szempontjából fontos lehet.
A reprezentatív mintavétel azonban olyan követelmény, amelyet meglehetősen ritkán
lehet teljesíteni. A nagyságrend érzékeltetéséül egy, a norvég FAFO/AIS által az ezredfordulón kidolgozott – majd a módszertannak köszönhetően az ILO/IPEC által átvett
és publikált – felmérés 608 interjúra, 291 úgynevezett félig strukturált interjúra, illetve
105 fókuszcsoportos beszélgetésre épült, amelyet Közép-Afrikában (Ruanda, Burundi,
a Kongói Köztársaság és Kongó/DRC területén) folytattak le. Az interjúalanyok kiválasztása minden érintett országban és országrészben problémás volt. Bár az interjúkészítők tapasztalatai szerint a fegyveres erőkkel való együttműködés általában jónak
volt mondható, Burundiban például olyan gyerekeket nem kérdezhettek meg, akik
a nemzeti hadseregnek vagy valamely felkelő csapatnak éppen akkor tagjai voltak.
Brazzaville-Kongóban (a Kongói Köztársaságban) és a Kongó/DRC-ben azokat volt nehezebb elérni, akik már nem voltak aktív tagok – akár mert elengednék őket, akár mert
dezertáltak. Ebből adódóan – Ruanda kivételével – a szóban forgó felmérést készítők
– meg sem próbálták szisztematikusan azonosítani és feljegyezni azokat a fegyveres
csoportokat, amelyekkel így vagy úgy, de kapcsolatba kerültek.22
Ami az említett kutatási, módszertani nehézségek ellenére az ILO/IPEC következtetései szerint megállapítható: a) a legtöbb országban a gyerekek önként vagy kényszer
hatására, mindenesetre „vándorolnak” egyik fegyveres csoporttól a másikig; b) szignifikáns különbség van azon gyerekek helyzetében, relatív jólétében, akik a reguláris
erőkben szolgálnak és azok között, akik szervezetlenebb felkelő csoportokban kénytelenek boldogulni. Annak, hogy például az említett kutatásban alig találtak lány válaszadókat sokkal kevésbé valószínű, hogy az volt az oka, hogy lányok nem voltak
a vizsgált térségben gyerekkatonák, mint inkább az, hogy az érintettek a társadalmi
kirekesztés következményei miatt inkább választották, hogy elfelejtsék őket, minthogy
megbélyegzett, számon tartott áldozatok legyenek. 23
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A gyerekmunka és gyerekkatonaság nemzetközi
szabályozása
Tekintettel arra, hogy a gyerekek háborúban való aktív részvétele – éppúgy, mint a jelenség tágabb összefüggésrendszere, a gyerekmunka – azért és annyiban aggályos, ha
kidolgozás alatt álló vagy már létező nemzetközi vagy belső jogi normákat sért, megkerülhetetlen az azok közül relevánsak összefoglalása. A meglévő normák, jogszabályok
szolgálnak olyan hivatkozási alapként, amelyek be nem tartását – legalábbis minimálisan szükséges politikai akarat megléte esetén – a nemzetközi közösség bármely tagján
számon lehet kérni.24 Természetesen a gyerekek társadalomban betöltött szerepével
kapcsolatban is előfordulhat olyan állapot, amelynek definiálása, szabályozása még
nem került kodifikálásra, ám e tanulmány keretei között a nemzetközi jog által nem
szabályozott jelenségekkel nem foglalkozunk.
A gyerekkatonaság esetén a toborzási tilalom felső határát jelentő 18 (15) év a gyerekek jogai, az őket a felnőtt társadalom részéről megillető általános védelem és gondoskodás nemzetközi jogban kodifikált mikéntjével függ össze. A gyermekek, mint különösen érzékeny társadalmi csoport jogait – béke és háború időszakában egyaránt – a
Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án aláírt egyezmény definiálja legátfogóbban. Noha ez egy viszonylag fiatal egyezmény, már az ENSZ Emberi jogok
egyetemes nyilatkozatában (1948) megfogalmazódott, hogy a gyermekkor különleges
segítséghez és támogatáshoz ad jogot. 25 Az egyezmény (1989) első cikkei szerint „gyermek az a személy, aki tizennyolcadik életévét nem töltötte be (…); [a]z Egyezményben
részes államok tiszteletben tartják és biztosítják a joghatóságuk alá tartozó gyermekek
számára az Egyezményben lefektetett jogokat minden megkülönböztetés (…) nélkül;
[illetve] [a]z Egyezményben részes államok megteszik a megfelelő intézkedéseket arra,
hogy a gyermeket hatékonyan megvédjék minden, bármely formában jelentkező megkülönböztetéstől és megtorlástól, amely szülei, törvényes képviselői vagy családtagjai
jogi helyzete, tevékenysége, véleménynyilvánítása vagy meggyőződése miatt érhetné
őt.” Az említetteken túl az egyezmény 38. cikke érdemel külön említést, amely explicit
kimondja, hogy a részes államok kötelezik magukat a nemzetközi humanitárius jog
gyermekek védelmére is vonatkozó rendelkezéseinek betartására és tartózkodnak a
tizenötödik életévüket be nem töltött személyek fegyveres erőkbe való sorozásától.26
Az egyezményhez 2000 májusában – az ENSZ Közgyűlés jóváhagyásával – csatolták hozzá azt az opcionális protokollt (Optional Protocol on the involvement of children in
armed conflict to the Convention on the Rights of the Child),27 amely az előbb idézett rendelkezéseket nemcsak megerősítette, de szigorította is. Ennek értelmében a jegyzőkönyv
3. cikke a hadkötelezettség – illetve erőszakos tevékenységben való részvétel – alsó
korhatárát 18 évre emelte, illetve felszólította a részes államokat, hogy a katonai cse64
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lekményekben való önkéntes részvételt 16 év alatt ne engedje. Amennyiben mégis sor
kerül az önkéntes jelentkezésre, a 18 év alatti gyermeket nemzeti haderőbe addig nem
felvenni, amíg hitelt érdemlően nem bizonyítja korát. Miután sok fejlődő országban,
különösen Afrikában, a születéskor történő anyakönyvezés kívánnivalót hagy maga
után, e követelmény betartása és betartatása éppúgy kevésbé életszerű, mint az a rendelkezés, amely nem állami fegyveres csoportoknak kategorikusan megtiltja, hogy bárkit, bármilyen körülmények között 18 éves kora alatt „foglalkoztasson” (4. cikk). Ettől
függetlenül az alsó korhatárok felemelése már összefüggésben van azzal, hogy néhány
évvel korábban a Nemzetközi Büntetőbíróság alapokmánya háborús bűncselekményként definiálta a 15 évnél fiatalabbak fegyveres tevékenységbe való bevonását.
A gyerekkatonaság tilalma szoros kapcsolatban van a gyermekmunka nemzetközi jogi
szabályozásával, illetve az annak legrosszabb formáit tiltó 182. számú ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) egyezménnyel (ILO Convention concerning the Prohibition and
Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour) is.28 Az 1999-ben
aláírt és 2000-ben hatályba lépett egyezmény 3. cikke szerint a kényszerített gyerekkatonaság (forced or compulsory recruitment of children for use in armed conflict) a gyermekmunka
legrosszabb formái közé tartozik – többek között a pornográfia és a drogcsempészés társaságában. A gyerekekre vonatkozó nemzetközi munkajogi normák említése azért fontos,
mert gyerekkatonaság megszüntetésén fáradozók hosszú időn keresztül figyelmen kívül
hagyták, hogy a jelenség a gyermekmunka körébe (is) tartozik.29 Az opcionális protokoll
egyébként bizonyos kompromisszumot jelent a gyerekmunka – a 18 évnél fiatalabbak által végzett munka – totális tilalmát ösztönző ILO és a nemzetközi közvélemény azon része
(például a civil szervezetnek minősülő International Save the Children Alliance) között, amely
utóbbi szerint a gyerekek érdekeit sokkal hatékonyabban szolgálja a gyerekmunka szabályozása, munkakörülményeik javítása, és csupán a gyerekmunka legrosszabb formáinak
tiltása. Ennek gyerekkatonaság intézményével kapcsolatos egyik lényeges összefüggése,
hogy olyan területeken, ahol a szervezett gyerekmunka elsősorban mezőgazdasági vagy
ipari üzemekben jellemző, a gyerekkatonaság sokkal kevésbé (!) bevett gyakorlat – vélhetően azért, mert a társadalomnak egyszerűen szüksége van a gyerekekre az elvégzendő
egyszerűbb munkákhoz.30 Árnyalja a képet, hogy Afrika vidéki területein a ház körüli
munkát végző gyerekek (vízhordás, fagyűjtés, főzés, stb.) sokkal inkább ki vannak téve
annak a veszélynek, hogy gyerekkatonának elrabolják őket, mint az urbanizáltabb közegben élők. Ez esetben persze csak korreláció van gyerekmunka és gyerekkatonaság között,
az előbbi önmagában nem feltétlenül minősül magyarázó változónak. Mindössze arról
van szó, hogy a fegyveres szervezetek számára könnyen megszerezhető utánpótlást biztosítanak az érdemi felügyelet nélküli gyerekek – végezzenek akár munkát vagy legyenek
kötöttségek nélküli „csavargók”, járjanak csoportosan iskolába vagy éljenek nem megfelelően védett menekülttáborokban – akik ráadásul sok esetben könnyen hasznosíthatók a
„háztartásra” emlékeztető módon szerveződő fegyveres csoportokon belül.31
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Végül, de nem utolsósorban szükséges megemlíteni a nemzetközi humanitárius jogot, amelyek közül a IV. genfi konvenció (Convention (IV) relative to the Protection of
Civilian Persons in Time of War) kötelezi a hadviselő feleket (államokat) a polgári lakosság hadiállapot esetén történő (kölcsönös) védelmére. Ennek szövege szintén a
15 év alatti gyermekeket illetően rendelkezik – az egyébként pontosabban nem definiált
– fegyveres konfliktus esetén őket megillető védelemről, speciális bánásmódról.32
Ami a regionális egyezményt illeti – gyermekek jogainak védelméről szolgáló, 1999ben hatályba lépett – afrikai kartát (African Charter on Rights and Welfare of the Child),33
abban szintén 18 év a gyerekkor felső határa. A dokumentum érdekessége, hogy hagyományos afrikai értékekkel és szokásokkal (például a gyerekkorban kötött házasságok)
szemben – talán szintén bizonyos politikai alku részeként – az univerzálisan elfogadott
gyerekjogokat tekinti normatív kiindulási alapnak.34
Az előbbiekben röviden ismertetett egyezményekben definiált különböző korhatárok (15, 18 év) is jelzik, hogy mennyire nem egyértelmű, hogy hol végződik – és hol
kezdődik – a gyerekkor. Abból adódóan, hogy a nemzetközi egyezményeket – sok volt
gyarmat, mai fejlődő állam alkotmányához hasonlóan – többnyire nyugati diplomaták
fogalmazták a megállapított korhatárok sokkal inkább tükrözik a nyugati társadalomfejlődés tapasztalatait, mint a fejlődő államok társadalmainak tényleges lehetőségeit
(kapacitásait). Olyan közegben, ahol a „gyerekek” kezébe fegyvert adnak, a brazil tapasztalatok alapján formálódott „favela” definíció az iránymutató: gyereknek minősül
az, aki túl fiatal ahhoz, hogy hatékonyan kezeljen valamely fegyvert. Sem a riói utcákon
működő drogbandák, sem az afrikai fegyveres csoportok nem adnak fegyvert akármelyik „gyerek” kezébe. A fiataloknak tudniuk kell bizonyítani a harcban való részvételhez szükséges mentális és fizikai érettségüket. A rátermettség bizonyítása persze többnyire nem szervezett hadgyakorlatok keretében zajlik, hanem annak szenvedő alanya
az, aki először szembejön az úton.35

A gyerek(kor) mint társadalmi konstrukció
A gyerek napjainkban, nyugati társadalmakban játszott szerepe éppúgy különbözik
attól a valóságtól, amely évtizedekkel, évszázadokkal korábban ugyanebben a civilizációban megfigyelhető volt,36 mint ahogy eltér attól is, ahogy más civilizációs közegben
jelenleg is kezelik a társadalom fiatalabb tagjait. A gyermekjogok védelmének előbbiekben ismertetett és ratifikációkkal mérhető univerzális méretekben – vagy akár afrikai
regionális egyezményekben – való elfogadása a legkevésbé sem jelenti, hogy a létező
belső társadalmi mechanizmusok valóban garantálni tudják a gyermekek nemzetközileg elfogadott univerzális jogainak védelmét, legyenek azok megfogalmazva a gyermekek, akár a tartós nemzetközi béke érdekében.
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Nyugaton – a középkortól a felvilágosodás és az ipari forradalom korán keresztül napjainkig – fokozatosan alakult ki a napjainkban univerzálisként ismert gyerekkép. Középpontjában a gyerekkor ártatlansága áll, a gyerekek felnőttek világától való elkülönítése.37
Ennek alapján a nemzetközi humanitárius jogban a gyerekek többnyire „pre-társadalmi”
lényekként jelennek meg, akikkel csupán történnek dolgok, akiket a felnőtt világ kemény
valóságától el kell különíteni, akiket 18 éves korukig mindenféle társadalmi veszélytől
hermetikusan el kell zárni. Ez tulajdonképpen nem jelent mást, minthogy „a gyerek
sokkal inkább alakul, mint létezik” saját jogán. A gyereket óvni kell és felvilágosítani,
amennyiben éretlen és képtelen a felelősségvállalásra, miközben biztosítani kell számára
a gondtalan, boldog gyerekkort. E leegyszerűsített és általánosított univerzális felfogás
ellenére tény, hogy a gyerekkor Nyugaton formálódott, leginkább a középosztály felfogását jellemző megközelítését nem egyértelműen osztják világszerte.38
Az előző fejezetben említett korhatár (18. év) a fejlődő államok társadalmainak egy
részében köszönőviszonyban sincs a valósággal. Társadalomkutatók szerint Indiában
nem ritka, hogy 12–14 éves gyerekek szüleiktől függetlenül, azok ellenkezését vagy
jóváhagyását ignorálva, sok esetben azok megkérdezése nélkül hoznak döntéseket például távolabbi településen való munkavégzésről.39 E példa is illusztrálja, hogy nem
egyszerűen arról van szó, hogy valamely szülő(pár) a szükséges védelmet és gondoskodást nyújtja-e a kiskorúaknak, hanem arról is, hogy az adott gyerek elfogadja-e a
gondoskodást. Mindez függhet a szülő és gyerek képességétől és hajlandóságától, az
adott kulturális közegben elfogadott értékrendtől egyaránt. Szudánban például a dinkák körében a fiatalokat általában 16–18 éves korukban fogadják (fogadták) be a felnőttek közé; ennek jeleként – szimbolizálandó a közösség védelmében játszott védelmi
funkciójukat – egy-egy szépen kidolgozott lándzsát (dárdát) kaptak ajándékba.40 A Sri
Lanka-i tamil tigrisek „fegyveres erőinek” 60 százaléka 10 és 16 év közötti volt; nagy
részüket egyszerűen elrabolták. E példától függetlenül az UNICEF statisztikái szerint
Kelet-Ázsiában a gyerekkatonák 57 százaléka maga dönt arról, hogy katonaként kíván szolgálni. Kolumbiában szintén az önkéntesség a különös jellemző – a Kolumbiai
Forradalmi Fegyveres Erők (Revolutionary Armed Forces of Columbia, FARC) gyerekkorú
kombattánsainak legalább 60 százaléka saját akaratából csatlakozott a csoporthoz.41
Ugandában az LRA 14 ezer ténylegesen aktív tagja közül csupán 200 olyan volt, aki
képzett felnőtt katonának minősült. A többiek – egy 10 évig tartó, 100 ezer áldozattal járó polgárháború effektív felelősei – fegyveres erőszak alkalmazásra kényszerített
gyerekek.42 Az említett példák is alátámasztják, hogy sokkal inkább megfelel a valóságnak az a megközelítés, amely szerint a gyerekkor társadalmi konstrukció és csupán a
biológiai értettség az, amelyet egyetemesnek lehet tekinteni.43
Ami a gyerekkor afrikai értelmezéséhez szükséges tágabb kontextust illeti, a hagyományos afrikai társadalmak holisztikus kozmológiai modellen – szemléleten – alapulnak. A nyugati, karteziánus (descartes-i) gondolkodásmód nehezen értelmezhető ott,
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ahol test (body) és szellem (mind) elválaszthatatlan egységet alkot, ott, ahol bármilyen,
testet érintő fizikai sérülés azonnali és közvetlen kihatással van a szellemre és fordítva.
Szintén nehezen értelmezhető a nyugaton kialakult filozófiai hagyomány individualista megközelítése, amely az egyén életét mindenekfelett álló értéknek tekinti. Az afrikai
társadalmakban az emberek hagyományosan nem különálló „atomokként” (individuumként) viszonyulnak egymáshoz, hanem elsősorban a családjukhoz, közösségükhöz fűződő viszonyuk definiálja őket. A társadalmi normákat a közelben lévő helyi
„hatóságok” definiálják, nem pedig elvont jogi normák, amelyeket ismeretlen emberek
alkottak meg távoli fővárosokban. És noha antropológiai kutatások szerint e hagyományos mechanizmusok és modellek sokat veszítettek erejükből a posztkoloniális afrikai
nemzetállamnak köszönhetően, hatásukat napjainkig éreztetik. A rend, legyen akár
természeti, akár társadalmi, amelyet Nyugaton univerzálisnak látnak – vagyis alapvetően a fizika, matematika és a logika elvont törvényszerűségeivel magyaráznak – az
az afrikai kultúrákban sokkal közvetlenebben, helyhez kötöttebben manifesztálódik.
Az emberi közösségeken belüli élet látható személyekkel (és kevésbé látható szellemekkel), természeti jelenségekkel, égitestekkel való kézzelfogható kapcsolatok mentén
szerveződik, nem pedig jogi struktúrák, bonyolult társadalmi intézményrendszerek
által definiált normák mentén. Az egészség például – ellentétben a nyugati felfogással
nemcsak az emberi szervezet hibátlan működését jelenti – hanem harmonikus kapcsolatot ember és környezete között, amely utóbbinak élők és szellemek (lelkek, holtak),
természeti jelenségek és fizikai elemek egyaránt tagjai. E kapcsolatrendszer bármelyik
eleme sérül, akkor megbomlik az adott közösség egészének egészsége, egysége is.44
Gyereknek lenni sok társadalomban, így Afrikában sem „korfüggő,” hanem elsősorban a közösségben betöltött szerepekkel, elvárásokkal, felelősséggel definiálható. Bizonyos társadalmi közegben – például az iszlám civilizációban – 45 évesen munka és család nélkül a szüleivel élő egyén egyszerűen azért számít „gyereknek,” mert a felnőttkorhoz kapcsolódó felelősséget nem visel; ugyanakkor ezzel szemben valaki lehet nőként
(feleségként), férfiként (férjként, családfenntartóként) úgy teljes jogú felnőtt, hogy fizikai
adottságait vagy érzelmi világát tekintve nem feltétlenül az. A gyerek társadalomban
betöltött (hasznos) szerepe kapcsán lényeges kérdés gyerek és felnőtt helyettesíthetősége, illetve komplementaritása. A gyerekkatonaság kapcsán ez annál inkább nagy körültekintést igényel, mert a széles értelemben vett gyerekkatonaság (6 és 18 év közötti)
időszakában az emberi szervezet nagy változáson megy keresztül teherbírását illetően.
Egy kalap alá venni 10 és 16 éves gyerekkatonákat meglehetősen félrevezető lehet. Ami
az erőszak-alkalmazást illeti, 10–12 éves fiatalok is különösebb katonai kiképzés és fizikai megerőltetés nélkül képesek a könnyű gépfegyvereket (az AK–47-est és az M16ost) működtetni. Ez azt jelenti, hogy gyerek és felnőtt akár helyettesítheti is egymást.45
És, hogy miért jobbak a „gyerekek” a felnőtteknél? Egy kongói tiszt szerint, „mert engedelmeskednek a parancsoknak, nem aggódnak amiatt, hogy családjukhoz, feleségükhöz
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visszatérjenek, illetve mert nem ismerik a félelmet.”46 Bár sokan hangsúlyozzák, hogy
csak nagyon cinikus hozzáállással lehet a gyerekeket a felnőtteknél hatékonyabb „munkaerőnek” tartani, tagadhatatlan, hogy Afrikában a felnőttkor egyértelműen a betöltött
szereptől és az nem a 18-as számmal jelölt életkortól függ.
Hasonlóan fontos különbség nyugati és fejlődő világbeli (esetünkben) afrikai társadalmak között a felelősség kérdésének megértése. A fejlett államokban egyéni felelősség érvényesül: gyermekeik neveléséért, egészséges fejlődéséért az alkotmányok,
alaptörvények a szülőket jelölik meg felelősként. Ezzel szemben Afrika nagy részén
a felelősség fogalma évszázadok, évezredek óta „kollektív” fogalom. Egy gyerek felnevelésért, társadalmi szerepének megtalálásáért nem csak szülei, de hagyományosan
az egész közösség, település, falu is felelős. Az afrikai közösségek nagy részében arról
szól(t) a gyereknevelés, hogy a gyerekek megtanuljanak együttműködni, a munkából
részüket kivenni, illetve a javakat „megosztani” a csoport többi tagjával.47 Példaként
hozható annak a 74 (!) éves angolai asszonynak a visszaemlékezése, aki szerint sokáig
nem volt semmiféle számmal jelölt korhatár, hanem az idő múlásával a szülők, a család határozták meg, hogy a gyerekek milyen mezőgazdasági, ház körüli munkában
vegyenek részt – miközben szépen lassan felnőttek lettek. Az, hogy ki mikor lett (lesz)
teljes jogú tagja a „felnőttek világának” az fizikai és mentális érettségétől függött – és
gyerekenként eltért.48 Ennek következményei nemcsak a „gyermekneveléssel” összefüggő tevékenységekben, de a tágabb társadalmi szerkezetben, politikai-hatalmi kapcsolatokban, gazdasági folyamatokban is éreztetik hatásukat.
A fentiek alapján könnyen belátható az állítás, amely szerint a gyermek – pontosabban a gyermek közösségben betöltött szerepe – térben és időben egyaránt változó
társadalmi konstrukció. Ebből adódóan emberi közösségenként változik, hogy hol végződik a társadalom felnőtt tagjainak gyermekekért való felelőssége, és hol kezdődik a
gyerek önmagáért való felelőssége. Bár az államok a gyermekek jogairól szóló 1989-es
egyezmény szövegét „tekintetbe véve, hogy a gyermeknek teljes mértékben felkészültnek kell
lennie önálló élet vitelére a társadalomban, valamint, hogy az Egyesült Nemzetek Alapokmányában meghirdetett eszmények, különösen a béke, az emberi méltóság, a türelmesség, a szabadság, az egyenlőség és a szolidaritás szellemében szükséges nevelni” fogalmazták és írták alá,
annak tisztázásával adósak maradtak, hogy milyen külső, nemzetközi feltételrendszer
szükséges ahhoz, hogy a fejlődő világ államai is képesek legyenek a megfogalmazott
magasztos célokat teljesíteni.
A gyerekkatonaság jelensége – Alcinda Honwana szerint – az afrikai posztkoloniális
állam válságával magyarázható. Az afrikai (nemzet)állam Búr Gábor által is vizsgált
sajátosságai,49 a globális nemzetközi pénzügyi és gazdasági folyamatok, a relatív
szegénység, az elégtelennek minősített gazdasági növekedés, az évtizedek folyamán
a nemzetközi szereplők által ösztönzött megoldási alternatívák olyan terheket róttak
az afrikai társadalmakra – nem elsősorban a politikai-társadalmi elitekre, hanem a tö2008. tél
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megekre – amelyeket azok képtelenek voltak hagyományos mechanizmusokkal ellensúlyozni. A családok, a hagyományos vidéki közösségek, mint „háztartási egységek”
kapacitásai olyan mértékben sérültek a tágabb modern társadalmi valósággal – állammal – fennálló viszonyukban, hogy többségükben képtelenek bizonyulnak értékeik
megőrzésére, arra, hogy generációkon keresztült örökölt normáik, hagyományaik szerint gondoskodjanak a gyerekekről. A modern világgal szembeni versenyképtelenség
pedig oda vezetett, hogy a gyerek sok esetben lassanként áruvá vált (commodification of
children) – a gyerekkatonaság sok esetben „csupán” az egzisztenciális okokból folytatott
jövedelemszerzés egyik olyan szélsőséges formája, amely során a gyerekek bizonyos
felnőtt gondoskodását és védelmét akkor is élvezik, ha az adott felnőtt a monitorokon
megjelenő képekre már nem fér rá.50

A gyermekkatonaság jelenségének magyarázata politikai
gazdaságtani szempontból
„Csodálatos dolgokat mesélt. Ott törzsi háború dúl – mondta.
Odaát az utcagyerekekből, mint én, gyerekkatona lesz,
akiket a Harrap’s szótáram szerint az amerikai pidgin nyelven
small-soldiernek neveznek.
A small-soldiereknek megvan mindenük, de tényleg mindenük.
Először is van Kalasnyikovuk.
A Kalasnyikov egy orosz puska, és folyamatosan lehet lőni vele.
A gyerekkatonák a Kalasnyikovval mindent meg tudnak szerezni
maguknak.
Van pénzük, sőt még amerikai dollárjuk is.
Van cipőjük, van váll-lapjuk, rádiójuk, katonasapkájuk és még autójuk is.”
(Ahmadou Kourouma: Allah nem köteles…)
Elgondolkodtató kérdés, hogy a gyerekkatonaság jelensége vajon hogyan került a közgazdaságtan érdeklődési körébe. A magyarázat valószínűleg kellően összetett. Miután
e tudományterület alapvetően az önérdekkövető emberi viselkedést, racionális döntéshozatalt, illetve annak piaci működési mechanizmusokban való kifejeződését vizsgálja, kézenfekvő, hogy megpróbáljon magyarázatot találni nemcsak arra, hogy napjaink
„új háborúinak” milyen gazdasági okai vannak,51 de arra is, hogy vajon milyen – közgazdasági szempontból is – értelmezhető tényezők állnak annak hátterében, hogy gyerekek szervezett keretek között bizonyos területeken tömegesen fegyvert fognak. Más70
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részt tény az is, hogy azon területeken, ahol a gyerekkatonaság elterjedt jelenség, a gyerek közönséges „áruvá” – és nem egy esetben többszörös csere tárgyává – vált, amely
nemcsak kínálatot jelent, de amely iránt a piac bizonyos szereplői keresletet is mutatnak.
Az esettanulmányok bizonyítják, hogy bár (gyerek)katonának többnyire nem „jó” lenni, ettől jobb megoldás hiányában még lehet abszolút szükségszerűség.
Ebben a megközelítésben a releváns kutatási kérdések közé tartozik, hogy a) milyen
sajátos gazdasági, társadalmi, politikai jellemzői vannak azoknak a földrajzi területeknek, ahol a gyerekkatonaság létezik; b) milyenek a gyerekek társadalomban betöltött
szerepei, milyen perspektívák állnak előttük, amelyekhez viszonyítva – önkéntes csatlakozás esetén – jobb alternatívát kínál egy fegyveres csoport; c) a fegyveres csoport
részéről milyen célok, milyen szervezeti sajátosságok, a vezető(k) személyével összefüggő tényezők magyarázzák a gyerekek fegyveres szervezetekben való befogadását,
sok esetben elrablását; illetve összefüggésben a gyerek- és felnőtt munkaerő egymást
helyettesítő vagy kiegészítő mivoltával d) mi az az optimális gyerek-felnőtt arány,
amellyel a „hadi célok” – még ha nem is feltétlenül államérdekek – realizálhatók.52
Nyugati szemszögből nézve legyenek bármennyire irracionálisak azok a célok, amelyek érdekében gyerekek a korukkal járó kegyetlenséggel fegyvert fognak, többnyire
mind a keresleti oldalon (a fegyveres szervezet részéről), mind a kínálati oldalon (adott
esetben az önként csatlakozó gyerek részéről) ésszerű magyarázat áll a részvétel hátterében.53 A jelenséget piaci működési mechanizmusok segítségével értelmezve a keresleti és kínálati oldalon található magyarázó változókat – a teljesség igénye nélkül – az
alábbiakban lehet összefoglalni:
2. táblázat. A gyerekkatonaság jelenségét magyarázó változók
Keresleti oldal (D)
• olcsó fegyverek gyors proliferációja
• a fegyveres szervezetek céljai, tevékenysége
(összefüggésben a gyerekek és felnőttek
helyettesíthetőségével)
• a fegyveres szervezetek adottságai (pl. ideológiai
meggyőződése, társadalmi bázisa, szervezeti
felépítése)
• a fegyveres szervezetek vezetőinek tulajdonságai
• a fegyveres szervezetek nyersanyag-bázisa (az
ellenőrzésük alatt álló területen álló pénzzé tehető
erőforrások mennyisége)

Kínálati oldal (S)
• szegénység
• oktatási rendszer hiányosságai
• háborús környezet; felkelőcsoportok és kormányerők
közötti interakciók
• menekülttáborok nyitottsága
• vallási, etnikai hovatartozás
• család (vagy annak hiánya: árvaság)
• baráti közösség hatása
• unalom
• ideológiai okok, meggyőződés
• vidéki, elszigetelt közösségek
• földhöz való hozzájutás csökkenő lehetőségei
(öröklés vagy házasság révén)

A szükségszerűen multidiszciplináris megközelítést alkalmazó társadalomtudományi
kutatások alapvetően a gyerekkatonaság kínálati oldalára koncentrálnak, vagyis azokra a változókra, amelyek meghatározzák, hogy mennyi gyerek lesz tagja fegyveres cso2008. tél
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portnak akár önként, akár kényszer hatására.54 A kínálat forrása maga a gyerek és szülő
egyaránt lehet, miközben mindkét eset fennállása esetén beszélhetünk kényszerített és
önkéntes csatlakozásról. Akár gyerek, akár szülő felelős a gyerek fegyveres csoporthoz
való csatlakozásáért, mindkét esetben szóba jöhetnek gazdasági és nem kifejezetten
gazdasági motivációk is, amelyek szerepet játszanak a döntésben.55 Kényszerített csatlakozás, például menekülttáborokból, iskolákból való elrablás esetén e tényezők magyarázzák a kínálati oldalt.
Jens Andvig és Scott Gates kutatásai szerint a kínálati oldalon – lásd 2. táblázat – felsorolható változók konfliktusról konfliktusra változnak. Mivel vagy jelen vannak, vagy
sem, ha igen, akkor is különböző mértékben, így nem kínálnak elégséges magyarázatot
a gyerekek fegyveres csoportokban való foglalkoztatására. Az 1. táblázatból is látszik,
hogy Szenegál, Mali, Niger, Lesotho, a Közép-afrikai Köztársaság területén annak ellenére nem alkalmaztak katonaként gyerekeket, hogy a szegénység mértéke, illetve az
árvák aránya több esetben még magasabb is volt, mint olyan országokban, ahol viszont
voltak gyerekkatonák.
Ebből a tapasztalatból adódóan Andvig és Gates a keresleti oldal – tehát akár kormányzati reguláris, akár nem-állami fegyveres szervezet sajátosságainak – vizsgálatára
helyez nagyobb hangsúlyt. Azt állítják, hogy nem a kínálati oldal, hanem a keresleti
függvény alakját (meredekségét) meghatározó összefüggések szolgálnak magyarázatul arra, hogy milyen ellenszolgáltatásért (P) és mennyi gyereket (Q) is foglalkoztat
egy-egy fegyveres csoport. A gyerekkatonák „ára” abban fejeződik ki, hogy mennyibe kerül kényszeríttet toborzásuk (pl. menekülttáborokból való elrablásuk), ellátásuk
(étel, ruházat, lakhatás), felszerelésük (fegyverzet) és lojalitásuk megőrzése (például
tudatmódosító szerekkel, erőszak alkalmazásával).

P

P

P

S

S
egyensulyi
pont

D
Q

D
Q

Q

Az illusztrációként segítségül hívott három ábra közül az utolsónak annyiban van
jelentősége, amennyiben Andvig és Gates szerint ez a mikroökonómia számára ideális, piaci egyensúlyt tükröző állapot – még, ha elvben lehetséges is – gyakorlatilag
életszerűtlen, hogy kialakuljon. Más szavakkal megfogalmazva a gyerekkatonák piaca
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nem valószínű, hogy az egyensúlyi állapot kialakulása szempontjából hatékony lenne:
sokkal jellemzőbb állapot akár a túlkereslet, akár a túlkínálat.
Túlkeresletről akkor lehet beszélni, ha az adott fegyveres szervezet az ellenőrzése
alatt lévő területen élő lakosságból többet kíván soraiban tudni, mint amennyit képes
összeszedni; ez esetben a kínálati oldal fentebb felsorolt bizonyos változói – elsősorban a kényszerített sorozás, vagyis a „vadászmezők” (menekülttáborok, iskolák) gazdagsága – határozzák meg a gyerekkatonák számát, illetve a gyerek–felnőtt katonák
arányát. Túlkínálat – más megfogalmazásban elégtelen kereslet – esetén az adott fegyveres csoport felépítése, vezetése, katonai céljai, egyéb ismérvei fogják meghatározni,
hogy ténylegesen mennyi gyereket is fog foglalkozatni. Ami itt szűk keresztmetszetet
jelenthet, hogy milyen költségei vannak a gyerekeknek, illetve, hogy azok – a kitűzött
célok, elvégzendő katonai feladatok ismeretében – mennyire hatékonyak az alternatív erőforrást jelentő felnőttekhez képest. Hogy ténylegesen melyik helyzet is áll fent,
azt jelentős mértékben befolyásolja, hogy az adott fegyveres szervezet hogyan, milyen
arányban – önkéntesek, illetve kényszer (például menekülttáborokból való gyerekrablások) révén – képes utánpótlást biztosítani magának. Szintén befolyásolja a gyerekkatonák iránti keresletet az adott fegyveres csoport felnőtt tagjainak katonai értelmemben
vett képezettsége. Olyan esetben, amikor a vezetők maguk sem katonai akadémiákon
képzett tisztek, amikor, a fegyveres csoportok nélkülözik a szervezettséget és szilárd
ideológiát, sokkal egyszerűbb – a fegyelmezetlenebb, de kezelhetőbb, manipulálhatóbb
– gyerekeknek utasításokat adni, mint mentálisan, érzelmileg érettebb (tehát a fegyveres csoporton belüli rendre veszélyesebb) felnőtteknek.
A második táblázatban felsorolt magyarázó tényezők részletes ismertetése meghaladja e tanulmány kereteit, ezért a továbbiakban csupán két lényeges összefüggésekre,
a könnyűfegyverek elérhetőségére és a konfliktusok hosszára térünk ki. Sokak szerint
gyerekkatonaság fokozott elterjedtsége összefüggésbe hozható a technológiai változásokkal. A Kalasnyikov (AK–47-es) afrikai népszerűsége például magyarázható azzal,
hogy a gyarmati uralom Ázsiában és Afrikában való felszámolásához nélkülözhetetlennek bizonyult. Mások az útfüggőség koncepciójára hivatkoznak, amikor azzal indokolják e „lélegzetelállítóan egyszerű” és mégis nagyon hatékony fegyver elterjedtségét,
hogy szovjet innovációként szabadalmi jog nem akadályozta annak tömeges előállítását.56 A fegyverekhez való hozzájutás, illetve azok súlya egyes szerzők szerint azért
nem szolgál elégséges magyarázatul a gyerekek fegyveres szervezetekben való részvételéhez, mert azok évtizedeken keresztül és globálisan elérhetők voltak, anélkül hogy
– a hidegháború időszakában – gyerekek működtették volna azokat.57
A konfliktusok hossza és intenzitása alapvetően befolyásolja a fiatalok perspektíváit. Minél hosszabb, minél erőszakosabb egy konfliktus, annál nagyobb a kockázata
kívülállónak – „civilnek” – maradni. Sierra Leone, Angola, Kongó/DRC, Uganda, de
Sri Lanka, a Fülöp-szigetek, Indonézia, Kolumbia vagy a Palesztín Területek példája
2008. tél
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egyaránt igazolja ezt a tételt. Ez esetben katonai képességek és felszerelés birtokába jutni egyszerű gazdasági eszközzé válik. A Sierra Leone-i polgárháború különös kegyetlenségei például nagymértékben tulajdoníthatóak annak, hogy a gyerekek kizsákmányolása és különféle bűnszervezetekben való részvétele a háború alatt és előtt is bevett
gyakorlat volt. Az ország katasztrofális gazdasági állapotának köszönhetően „teli volt
a társadalom által nem kívánt fiatalokkal”.58 A fiatalok beavatását végő úgynevezett
úgynevezett titkos társaságok, illetve a fiatalkori bűnözés a háborút megelőzően is a
mindennapi politikai versengés normatív elemét alkották – így a térséget ismerők számára nem meglepő, hogy annak békeidőben való legitimációja hova vezetett. Bár lehet
háborúként interpretálni a Sierra Leonéban történteket, ám a gyerekkatonák vezetőinek nevei – a Forradalmi Egységfronton, a RUF-on belül például: Colonel Bloodsheed,
God Father, Commander Bullet, Captain Cut Hands, Major Cut Throat, Dry Gin, Mohammed
Killer Boy, Rebel Baby, Burn House – David Rosen megfogalmazásában sokkal inkább
kalózokat vagy banditákat idéznek, mint átfogó katonai stratégiákkal vagy politikai célokkal rendelkező tiszteket. Ennek ellenére az, hogy a 1999-es Freetown elleni invázió
az Operation No Living Thing, a gyémántmezők fosztogatására irányuló műveletsorozat
az Operation Pay Yourself fantázianeveket viselte, világosan érzékelteti, hogy a Sierra
Leonében történtek legyenek bármennyire szörnyűek is, sem céljaikban nem voltak
irracionálisak és végrehajtásukban szabályok nélküliek. Épp ellenkezőleg, ahogy Paul
Collier és Anke Hoeffler is hangsúlyozza, a reguláris és irreguláris erők tagjai, ha nem
is „államérdekért”, de mindenképpen jól definiált célokért harcolnak a világ bármely
pontján – a hatalom, a gazdaság kulcsát jelentő erőforrások feletti ellenőrzés megszerzéséért és megtartásáért.

Összegzés
A gyerekkatonaság korunkban ismét megfigyelhető jelensége nem egyszerűen a jelenben
zajló háborúk változó természetének egyik indikátora, hanem hozzá is járul ahhoz,
hogy változó minőségről beszélhessünk. A gyerekek kombattánsként való alkalmazása
leegyszerűsíti a háborúk indításának folyamatát, költséghatékonyabbá teszi a hadviselést, egyszerűbbé a logisztikai, utánpótlási problémákat – és köszönhetően annak, hogy
a fiatalok piacképes tudása kimerül az erőszak alkalmazásban, sokkal valószínűbbé a
megismétlődést.
A gyerekkatonaság abnormális vagy irracionális mivoltát sokkal inkább magyarázzák a nyugati értékek alapján történő jogalkotási gyakorlatok, a létező nemzetközi normák és intézmények, illetve humanitárius megfontolások, mint akár antropológiai, akár
közgazdasági kutatások empirikus eredményei. Konfliktus esetén a fegyverviselésnek
és -használatnak kétségtelen előnyei vannak azon fiatalok esetében, akik családjuktól
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nem kapják meg azt a gondoskodást, valahova tartozás értést, amelyre szükségük van.
Az esetek többségében pedig pont a konfliktusoknak köszönhetően végleg széteső állam az, amely létrejötte óta képtelen volt megfelelő kereteket biztosítani a társadalom
kisebb egységeinek boldogulásához.
A gyerekkatona nem elsősorban azért aggályos jelenség, mert „rossz emberek” vagy
„kedvezőtlen körülmények” megfosztják boldog vagy kevésbé boldog gyermekkorától.
Sokkal lényegesebb következmény, hogy ha valamely társadalom elég nagy hányada
állt gyermekként hadban, akkor az a társadalom – a gyermekkorban bekövetkező tanulási folyamat eredményeképpen – szükségszerűen újratermeli azon a körülményeket,
amelyek széteső emberi közösségeket, államkudarcokat jellemeznek A kedvezőtlen
körülmények megváltoztatását pedig szintén csak erőszak alkalmazása útján tudják
elképzelni.
Robert Kaplan talán leegyszerűsítve fogalmazott 1994-ben, amikor azt írta, hogy
„azon társadalmakban, ahol nem volt felvilágosodás, az emberek felszabadulást találnak az erőszakban.” A valósághoz valószínűleg sokkal közelebb áll az az értékelés,
amely szerint, ahol zaklatják, kizsákmányolják és megölik a gyerekeket, ott a gyerekek
sem fognak mást tenni, mint zaklatni, kizsákmányolni, megölni a másokat.

Jegyzetek
1 Búr Gábort és Friderikusz Sándort egyaránt köszönet illeti bátorításukért, hogy foglalkozzam komolyabban a témával; Szent-Iványi Balázst szintén, mivel a kézirathoz fűzött kérdései és észrevételei hozzájárultak a kérdéskör pontosabb definiálásához.
2 Például Ilene Cohn–Guy S. Goodwin-Gill: Child Soldiers: The Role of Children in Armed Conflict. New
York: Oxford University Press, 1994.
3 A nyugati közvélemény alatt mindazon állami és nem állami szereplőket (médiát, civilszervezeteket,
akadémiai szférát, közéleti szereplőket) értem, amelyek a világ – jellemzően és talán szükségszerűen
nyugati társadalomfejlődés és értékrend alapján történő – megváltoztatásának igényével lépnek fel.
A „nyugati” jelzőnek nem egyszerűen viszonyítási alapként van jelentősége, hanem abból a szempontból is, hogy a politikai, társadalmi, gazdasági berendezkedésüket tekintve nem nyugati civilizációhoz tartozó közösségek (államok) egyikében sem halmozódott fel olyan mértékű és minőségű
strukturált tudás, hogy az őket is érintő (globális) problémák vizsgálata terén versenyképes, autentikus kutatási eredményeket mutassanak fel. Miközben (a) a modern állam megengedheti magának
mindazon tevékenységek tömeges finanszírozását, amelyek a fejlődő világ (relatív?) jobbá tételét célozzák, addig (b) a fejlődő világ egy részében működőképes alternatívák nélkül mennek tönkre azok
a hagyományos társadalmi mechanizmusok, amelyek hosszú időn keresztül betöltötték a közösségeket stabilizáló, problémamegoldó szerepüket. A fegyveres konfliktusban érintett gyerekek helyzetére számos transznacionális keretek között működő hálózat (transnational advocacy network) igyekszik felhívni a globális közvélemény figyelmét; tevékenységükről és eredményességükről bővebben
l. Charlie Carpenter: International Agenda-Setting in World Politics: Issue Emergence and Non-Emergence
Around Children and Armed Conflict. Washington: The American Political Science Association, 2005.

2008. tél

75

Paragi Beáta

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

15

16

76

http://www.allacademic.com//meta/p_mla_apa_research_citation/0/4/1/9/1/pages41911/p41911-1.
php, 2008. július 15.
Robert Kaplan cikkéből az a szemlélet olvasható ki, mintha a háborúkat, legalábbis a 17. századtól körülbelül a második világháborúig, kizárólag szabályok mentén és korlátozott keretek között
vívták volna, miközben napjaink háborúi normamentesek, kaotikusak, alaktalanok, reális politikai
és gazdasági cél nélküliek lennének. A háborúk újszerűségét alátámasztandó további ismérvek és
jelzők: például kegyetlen, új barbár (new barbarism), játékszabályok nélküli, üldöző, kizsákmányoló,
magán gazdasági érdekek mentén zajló stb. Bővebben l. Martin van Creveld: The Transformation
of War: The Most Radical Reinterpretation of Armed Conflicts. New York: New York Free Press, 1991;
Robert Kaplan: „The Coming Anarchy”. The Atlantic Monthly, 1994. február; Mary Kaldor: New and
Old Wars: Organized Violence in a Global Era. Cambridge: Polity Press, 1999; Mark Duffield: „Postmodern Conflict: War-lords, Post-adjustment States and Private Protection”. Civil Wars, Vol. 1. No.
1. (1998). 65–102. o.
Idézi Alcinda Honwana: Child Soldiers in Africa. Philadelphia: University of Philadelphia Press, 2006.
33. o.
Rachel Brett–Margaret McCallin: Children: The Invisible Soldiers. Stockholm: Rädda Barnen, 1996.
26–27. o.
Cohn–Goodwin-Gil: i.m. 23–30. o.
UN Document A/51/306: The Impact of Armed Conflict on Children — Report of the Expert of the SecretaryGeneral, Ms Graça Machel, http://www.unicef.org/graca/a51-306_en.pdf, 2008. július 5.
Jeff McMahan: Child Soldiers: The Ethical Perspective. Working Paper. Pittsburgh, US: Ford Institute
for Human Security, é. n.
Ananda S. Millard: „Children in Armed Conflicts: Transcending Legal Responses”. Security Dialogue,
Vol. 32. No. 2. (2001). 187–200. o.
David M. Rosen: Armies of the Young: Child Soldiers in War and Terrorism. New Jersey: Rutgers
University Press, 2005. 2. o.
William P. Murphy: „Military Patrimonialism and Child Soldier Clientialism in the Liberian and
Sierra Leonean Civil Wars”. African Studies Review, Vol. 46. No. 2. (2003). 61–87. o.
Jens Christopher Andvig: Child Soldiers: Reasons for variation in their rate of recruitment and standards
of welfare. Working Paper 704. Oslo: NUPI, (2004) 2006. 1–43. o.; Jens Christopher Andvig – Scott
Gates: Recruiting Children for Armed Conflict. Working Paper. Pittsburgh, US: Ford Institute for
Human Security, 2007. http://www.fordinstitute.pitt.edu/papers/Gates-Andvig07.pdf, 2008. május
15.; Jon Pedersen – Tone Sommerfelt: „Studying children in armed conflict: data production, social
indicators and analysis” in Social Indicators Reseach, Vol. 84. No. 3. (2007). 251–269. o. http://www.
springerlink.com/content/c8x13282110t6317/fulltext.pdf, 2008. július 20.
Átfogóbb, komparatív megközelítést alkalmazó, több országban megfigyelt gyakorlatokat rendszerező kutatások: ILO/IPEC: Wounded Childhood: The Use of Children in Armed Conflict in Central Africa.
New York: ILO/IPEC, 2003. A publikáció egyes részei egyaránt letölthetők az ILO/IPEC és egy civil
szervezet honlapjáról (http://www.streetchildren.org.uk/resources/details/?type=theme&theme=122, 2008. június 26.); Michael Wessels: Child Soldiers. From Violence to Protection. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2005; Simon Reich – Vera Achvarina: „Why Do Children ‘Fight’ Explaining
Child Soldier Ratios in African Interstate Conflict”. Ford Institute Policy Brief, No.3. (2004)., http://
www.ridgway.pitt.edu/working_papers/Reich_Why_Do_Children_Fight.pdf 2005; Rosen: i. m.;
Honwana: i. m.
Jon Pedersen et al.: „What should we know about children in armed conflict and how should we go
about knowing it?” In: Filling the Knowledge Gaps: A Research Agenda on the Impact of Armed Conflict on
Children. Firenze: Institutio degli Innocenti – ENSZ, 2001. A kutatás előkészítéséről, céljairól bővebben: http://www.mofa.go.jp/policy/human/child/survey/annex2.html#8, 2008. június 15.
„Child soldier (…) is any person under 18 years of age who is part of any kind of regular or irregular
armed force or armed group in any capacity, including but not limited to cooks, porters, messengers

Külügyi Szemle

Gyerekkatonák Afrikában

17

18

19

20
21
22
23
24

25

26

and anyone accompanying such groups, other than family members. The definition includes girls
recruited for sexual purposes and for forced marriage. It does not, therefore, only refer to a child
who is carrying or has carried arms.” UNICEF: Cape Town Principles and Best Practices. http://www.
unicef.org/emerg/files/Cape_Town_Principles(1).pdf, 2008. május 15.
A Római statútum 8. cikke szerint „[f]or the purpose of this Statute, ‘war crimes’ means: … (e) [o]ther
serious violations of the laws and customs applicable in armed conflicts not of an international
character, within the established framework of international law, namely, any of the following acts:
…(vii) [c]onscripting or enlisting children under the age of fifteen years into armed forces or groups or using
them to participate actively in hostilities.” http://www.icc-cpi.int/library/about/officialjournal/Rome_
Statute_English.pdf, 2008. július 20.
Ezek a következők: Afganisztán, Burundi, Csád, Elefántcsontpart, a Fülöp-szigetek, Kolumbia, Kongó/-DRC, Közép-afrikai Köztársaság, India, Indonézia, Irak, Izrael és a megszállt Palesztín Területek,
Mianmar, Nepál, Sri Lanka, Szomália, Szudán, Thaiföld, Uganda. A pontos számok és körülmények
elérhetőek az ENSZ és civilszervezetek által közösen szerkesztett Child Soldiers Global Report 2008
c. kiadványban: http://www.childsoldiersglobalreport.org/content/facts-and-figures-child-soldiers,
2008. július 10.
Child Soldiers Global Report 2008, uo. A korábbi kutatásokhoz képest ez bizonyos értelemben javuló
tendenciát jelent, mivel például 1994 és 1998 között 18 év alatti gyerekek 45 konfliktusban vettek
részt; ebből 35 esetben 15 év alattiak is (tény, hogy összesen akkor is mintegy 300 ezer kiskorút érintett a kérdés). Astri Halsan Høiskar: „Underage and Under Fire: An Enquiry into the Use of Child
Soldiers 1994–8”. Childhood, Vol. 8. No. 3. (2001). 340. o.
Høiskar: i.m.; ILO/IPEC: i. m.; Wessels: i.m; Reich – Achvarina: i. m.
Jon Pedersen–Tone Sommerfelt: „Studying children in armed conflict: data production, social
indicators and analysis”. Social Indicators Reseach, Vol. 84. No. 3. (2008). 251–269. o. http://www.
springerlink.com/content/c8x13282110t6317/fulltext.pdf, 2008. július 20.
ILO/IPEC: i. m. 19. o.
Uo.
„Nyilvánvaló, hogy ha a kombattánsoknak jogukban állna, hogy megszegjék a fegyveres konfliktusok
jogának szabályait minden alkalommal, amikor ezt egy hadművelet sikeréhez szükségesnek vélik,
a [nemzetközi humanitárius] jog lényegében megszűnne létezni”. Yves Sandoz et al.: Commentary on
the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 1949. Genf: International Committee
of the Red Cross, 1987. (Idézi: Kékúti Ákos: „A polgári lakosság nemzetközi jogi védelme fegyveres
konfliktusokban”. OTDK dolgozat. http://www.ajk.elte.hu/TudomanyosProfil/kiadvanyok/elektronikus/seminarium/XXV-OTDK/KekutiAkos-PolgariLakossag.pdf, 2008. július 2.)
További (és korábbi) olyan releváns nemzetközi dokumentumok, amelyek elismerték a gyermeknek
nyújtandó különleges védelem szükségességét: a gyermek jogairól szóló 1924. évi Genfi nyilatkozat;
az ENSZ Közgyűlés által 1959. november 20-án elfogadott, a Gyermek jogairól szóló nyilatkozat; az
Emberi jogok egyetemes nyilatkozata (1948), a Polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmányának 10. cikke (1967), valamint a gyermekek jólétével foglalkozó szakosított intézmények és
nemzetközi szervezetek alapszabályai.
38. cikk (1): Az Egyezményben részes államok kötelezik magukat, hogy tiszteletben tartják és tartatják a
nemzetközi humanitárius jognak fegyveres konfliktus esetén reájuk vonatkozó azokat a szabályait, amelyek
által nyújtott védelem a gyermekekre is kiterjed. (2) Az Egyezményben részes államok minden lehető gyakorlati intézkedés megtételével gondoskodnak arról, hogy a tizenötödik életévüket be nem töltött személyek ne
vegyenek részt közvetlenül az ellenségeskedésekben. (3) Az Egyezményben részes államok tartózkodnak
attól, hogy tizenötödik életévüket be nem töltött személyeket besorozzanak fegyveres erőikbe. Amennyiben
tizenötödik életévüket betöltött, de tizennyolc éven aluli személyeket besoroznak, az Egyezményben részes
államok minden erejükkel azon lesznek, hogy a legidősebbek besorozásának adjanak elsőbbséget. (4) Az Egyezményben részes államok a fegyveres konfliktus esetén a polgári lakosság védelmét illetően a nemzetközi humanitárius jog értelmében reájuk háruló kötelezettségüknek megfelelően megtesznek

2008. tél

77

Paragi Beáta

27

28
29
30
31
32
33
34
35
36

37
38
39
40
41
42
43

44
45
46

78

minden lehető gyakorlati intézkedést a fegyveres konfliktus által érintett gyermekek védelemben és
gondozásban részesítésére. (Kiemelés tőlem – PB.)
A protokollnak 123 aláírója és jelenleg 121 részese van (nem minden részes állam volt eredetileg
aláíró). A következő felsorolás tartalmazza azokat az országokat, amelyekben a gyerekkatonaság
elterjedt jelenség volt, a kettőspont után az évet, amikor aláírták, zárójelben pedig, amikor részesei
lettek a jegyzőkönyvnek. Afganisztán: – (2004); Burma/Mianmar: – (–); Indonézia: 2001 (–); Kolumbia: 2000 (2005); Kongói Demokratikus Köztársaság (Kongó/DRC): 2000 (2001); Libéria: 2004 (–);
Nepál: 2000 (2007); Sierra Leone: 2000 (2002), Uganda: – (2002). Az Egyesült Államok aláírója (2000)
és részese (2002) az opcionális protokollnak, miközben a gyermekek jogairól szóló anyaegyezményhez (1989) való csatlakozást máig nem vállalta. A 2002 februárjában életbe lépett dokumentum
szövege elérhető az ENSZ honlapján (http://untreaty.un.org/English/TreatyEvent2001/pdf/04e.pdf,
2008. július 5.); az egyezmény aktuális státusza és a hozzá fűzött fenntartások szintén (http://www2.
ohchr.org/english/bodies/ratification/11_b.htm, 2008. július 5.).
Az egyezménynek jelenleg 168 részese van, köztük Indonézia, Kongó/DRC, Kolumbia, Libéria,
Nepál, Uganda (Sierra Leone és Burma/Mianmar nem írta alá); szövege elérhető: http://www.ILO/
IPEC.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C182, 2008. július 25.
Høiskar: i. m. 340–360. o. Becslések szerint világszerte kb. 250 millió gyerek dolgozik, ebből 50 millió
nagyon rossz, öt-hat millió pedig a legszörnyűbb körülmények között.
Uo. 350. o.
Andvig: i. m. 13–16. o.
Az egyezmény elérhető többek között a Nemzetközi Vöröskereszt honlapján: http://www.icrc.org/
ihl.nsf/FULL/380?OpenDocument, 2008. július 2.
Elérhető: http://www.africa-union.org/official_documents/Treaties_%20Conventions_%20Protocols/
A.%20C.%20ON%20THE%20RIGHT%20AND%20WELF%20OF%20CHILD.pdf, 2008. július 16.
Bankole Thompson: „Africa’s Charter on Children’s Rights: A Normative Break with Cultural
Traditionalism”. International and Comparative Law Review, Vol. 41. No. 2. (1992). 440. o.
Andvig: i. m. 13. o. és Rosen: i.m. 9. o.
A brit társadalombeli változásokról l. például Harry Hendrick: Children, Childhood and English
Society, 1880–1990. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1997. A napóleoni háborúk korában a különböző európai hadseregekben akár a százezret is elérhette a gyerekkorú katonák száma,
sőt, ha többnyire illegálisan is, de még az első világháborúban is harcoltak 18 évnél fiatalabbak.
Bővebben: Jon Pedersen: Why are child soldiers useful? Kézirat. Oslo: FAFO/AIS, 2008. május; Mihály
Ildikó: „Gyermekáldozatok a politika és háborúk világában”. Új Pedagógiai Szemle, 2004. december.
Becslések szerint az amerikai polgárháborút szintén fiatalok, többnyire 18 év körüliek, sok esetben
12–14 évesek vívták; ez utóbbiak számát óvatos becslések is 250–402 ezerre teszik (Rosen: i. m.).
Rosen: i. m. 7. o.
Alcinda: i. m. 41. o.
Vegard Iversen: „Autonomy in Child Labor Migrants”. World Development, Vol. 30. No. 5. (2002).
817–834. o.
Rosen: i. m. 4. o.
Peter W. Singer: Children at War. New York: Pantheon, 2005.
Uo.
Alcinda: i. m. 41. o. Bővebben: Allison James–Allan Prout, szerk.: Constructing and reconstructing
childhood. London: Falmer, 1990; Chris Jenks: Childhood. London: Routledge, 1998; Alisson James:
Childhood Identitities: self and social relationships in the experience of child. Edinborough: Edinborough
University Press, 1993.
Alcinda: i. m. 152–155. o.
Andvig: i. m.; Andvig–Gates: i. m.
Andvig–Gates: i. m. 5. o. (az idézet forrása: The Economist, 1999. július 10. 22. o.); l. még Pedersen: i.
m. 9–10. o.

Külügyi Szemle

Gyerekkatonák Afrikában
47 Búr Gábor: „Egyén és társadalom Afrikában”. Acta Humana, Vol. 15. No. 2 (2004). 114–128. o. és
Eugenia Shanklin: „Family and Kinship”. In: Understanding Contemporary Africa (szerk. April Gordon – Donald Gordon). Boulder, CO – London: Lynne Rienner, 2007. 265–291. o.; Alcinda Honwana
– Filip De Boeck, szerk.: Makers and breakers. Children and youth in postcolonial Africa. Oxford: James
Currey, 2005.
48 Idézi Alcinda: i. m. 42. o.
49 Búr Gábor: „Nemzeti eszmék és folyamatok Afrikában”. In: Nemzet és nacionalizmus (szerk. Balogh
András). Budapest: Korona, 2002. 289–405. o.
50 Alcinda: i. m. 46. o.; Murphy: i. m.
51 Paul Collier – Anke Hoeffler: „On economic causes of civil war”, Oxford Economic Papers, Vol 5. No
4. (1998). 563–573. o.; Paul Collier – Anke Hoeffler: Greed and Grievance in Civil War. Working Paper
2355. Washington: The World Bank, 2000.
52 Bővebben l. Høiskar: i. m.; Andvig: i. m.; Andvig – Gates: i. m. A tanulmány hátralévő részében az
idézett munkák lényegesebb pontjainak értelmezésére szorítkozunk.
53 Kereslet alatt a vevők vásárlási szándékát (mennyiség, ár), kínálat alatt a piacon eladásra felajánlott
termék vagy szolgáltatás mennyiségét értjük (adott ár mellett). A piac akkor működik hatékonyan,
ha a kereslet és kínálat – adott mennyiség és ár esetén – találkozik.
54 Andvig – Gates: i. m. 2. o.
55 Andvig: i. m. 19–25. o.; Steven Hick: „The Political Economy of War-Affected Children”. Annals of
the American Academy of Political and Social Science, Vol. 575. Children’s Rights (May, 2001). 106–121. o.;
Collier – Hoeffler: i. m.
56 Phillip Killicoat: „Weaponomics: The Global Market for Assault Rifles”. Konferenciaanyag, elhangzott: Post-Conflict Transitions Conference. Washington DC: World Bank, 2007.
57 Rosen: i. m. 14., 157. o.; illetve Andvig – Gates: i. m. E szerzők is felhívják a figyelmet arra a tényre,
hogy bár elképzelhető, hogy a könnyű, automata fegyvereket gyerekek éppúgy képesek kezelni,
mint felnőttek, a technikai felételek nem szolgálhatnak kizárólagos magyarázó tényezőként, hiszen
e fegyverekhez globálisan hozzá lehet jutni (az AK-47-hez például 1949 óta), míg gyerekkatonák
messze nem minden konfliktusban voltak (vannak).
58 Rosen: i. m. 80. o.

2008. tél

79

Résumé

Child Soldiers in Africa
According to estimates, about 250-300,000 people under age take part in armed conflicts all over the world. The phenomenon does not only appeal to the morally sensitive
part of international public opinion, but it appeals to those in the academia as well
who study the nature and the causes of contemporary wars. The essay wishes to find
an answer to the question whether the participation of children in armed conflicts can
really be regarded as irrational, whether their behavior is abnormal – and if the answer
is ’yes’, then what standards apply. There are significant differences between the relevant measures of international humanitarian law and the African political, economic,
social, and cultural realities. According to research in this area, neither poverty nor
problematic family background (orphanhood) can be regarded as such a variable, the
elimination of which would result in the disappearance of the institution of child soldiery in each African conflict. Therefore, a number of people claim that the explanation
lies somewhere else – on the side of demand. Hiring children as soldiers is cheap and
simple for attaining the much too real goals of armed organizations – while it provides
an alternative protection to the children where the traditional community relations fail
to do so.
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