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Óvatos becslések szerint a világ összes
hadseregét, fegyveres alakulatát, lázadó
csoportját, terrorista szervezetét számba
véve ezek mintegy negyven százaléka al-
kalmaz gyermekeket politikai, vallási, etni-
kai vagy egyéb céljaival összefüggõ ka-
tonai feladatok végrehajtására. Bár a
gyerekkatonaság, miként a gyermekek ki-
használásának egyéb formái (gyermek-
munka és gyermekprostitúció) is, vala-
mennyi kontinensen elõfordul, a jelenséggel
kapcsolatban még mindig nagy a tájékozat-
lanság, sõt a kérdés iránt bizonyos közöm-
bösség is tapasztalható a nemzetközi kö-
zösség részérõl. A gyerekkatona szó nega-
tív konnotációja, valamint a téma „soft
issue” jellege sok esetben eredményezi a
kérdés marginalizálását a politika részérõl. 

A jelenség földrajzi távolságára hivatko-
zó sztereotípiák még mindig igen erõsek, s
azt sugallják, hogy a fõként a fejlõdõ or-
szágokat érintõ jelenségnek épp e távol-
ság miatt nem kell különösebb figyelmet
szentelni. E vélemények nem számolnak
azonban azzal, hogy a gyerekkatonaság
nem kizárólagosan a harmadik világ prob-
lémája, sõt, bizonyos kiélezett történelmi
szituációkban még Európában is ismert. 

Míg Európa nyugati felén lassan-lassan
változni látszik e tendencia, addig szû-
kebb régiónkban és hazánkban még min-
dig csak elvétve foglalkoznak a gyerekka-
tonaság problematikájával, pedig az Euró-
pai Unió egyre fokozódó afrikai jelenléte –
és a Magyar Honvédség potenciális sze-
repvállalása – kapcsán nem elképzelhe-
tetlen, hogy békefenntartóink a jövõben
gyerekkatonákkal találkoznak, s a jelen-
ségre értõ módon, szakszerûen kell rea-
gálniuk. A gyerekkatonaság ugyanis nem
csupán egy európai szemmel egyértelmû-
en deviánsnak tartott harmadik világbeli
unikum, hanem nagyon szorosan össze-
függ a bukott államoknak a dekolonizáció
óta tartó politikai, társadalmi és gazdasá-
gi kilátástalanságával, a tradíciókkal, a
gyermekkorúságnak az európaitól eltérõ
értelmezésével, a gyermekharcosok spe-
ciális hadijogi állásával. Ha tetszik, bizo-
nyos értelemben mindezek terméke. A té-
makör – az alapvetõ morális kérdések
mellett – olyan problémákat vet fel, mint a
hadviselés nemzetközileg elfogadott jus in
bello normájának totális megszegése, az
emberi és gyermekjogok teljes figyelmen
kívül hagyása.
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Szijj Dóra

Az „új” háborúk hozadéka: 
a gyerekkatonaság modernkori formái

Számítások szerint a napjainkban zajló fegyveres konfliktusok csaknem
háromnegyedében jelen vannak a gyerekkatonák, számukat a világban
250–300 ezer fõre becsülik. A gyerekkatonaság jelenleg ismert formá-
ja és globális jellege számos elemzõ szerint a hadviselés megváltozott
jellegére vezethetõ vissza. A tanulmány célja, hogy bemutassa a jelen-
ség politikai, társadalmi, gazdasági, katonai, környezeti, valamint vallá-
si és etnikai aspektusait.



NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2010. MÁJUS

A gyerekkatonaság 
definiálásának nehézségei 
a nemzetközi jogban

A gyermekek katonai célokra történõ alkal-
mazása nem ismeretlen az emberiség tör-
ténelmében. A bibliai Dávid történetétõl, a
spártai kiskorúak katonai nevelésétõl
kezdve a 13. századi gyermek keresztes
hadjáraton át a Berlin városát védõ Hitler-
jugend-alakulatokig számos példája hoz-
ható fel, ugyanakkor a gyerekkatonaság
ma ismert formája élesen elkülönül korai tí-
pusaitól. Részben a gyerekkatonák alkal-
mazási körülményeiben és a jelenség
megítélésben következett be változás, de
módosultak katonai igénybevételük évszá-
zadok óta ismert fõ okai is (az ellenség
blokkolása, elrettentés, egyes esetekben
propagandacélok). A nemzetközi jogi sza-
bályozás ellenére a gyerekkatonák napja-
inkra sok esetben a háborús keres-
kedelem puszta áruivá válnak, s beveté-
sük inkább a költséghatékonyság növelé-
séhez kapcsolható, mintsem az elretten-
téshez. A minden jogi és etikai normát mel-
lõzõ posztkoloniális országok harcainak
vonatkozásában ez különösen érvényes.

A gyerekkatonaság modern kori formája
az 1990-es évek közepéig szinte ismeret-
len maradt a világ közvéleménye elõtt. Bár
ezt megelõzõen is megjelentek kisebb tu-
dósítások, újságcikkek, a nagy áttörést a
kérdés kapcsán Graça Machel mozambiki
politikus 1996-os A fegyveres konfliktusok
gyermekekre gyakorolt hatásai (Impact of
armed conflict on children) címû tanulmá-
nya hozta el, amelyet az akkori ENSZ-fõtit-
kár, Butrosz Gáli kérésére készített el 1994
és 1996 között. Machel felhívta a figyelmet
az egykori gyarmati országok területén fo-
lyó, minden jogi normát mellõzõ harcokra,
az itt uralkodó torz és kaotikus állapotokra,
amelyek következtében egyfajta „morális

vákuum” alakult a gyermekeket illetõen. Ki-
fejtette, hogy a demokratikus alapok és a
civil kontroll hiányában elkerülhetetlenné
vált a konfliktusok eszkalálódása, a sze-
génység, az éhínség és a káosz közepette
pedig megváltozott a nõk és a gyermekek
fegyveres konfliktusokhoz való viszonyá-
nak megítélése. Nem csupán a nõkkel és
gyermekekkel szemben alkalmazott erõ-
szak terén, hanem a nõk és a gyerekek
fegyveres konfliktusokban való kényszerí-
tett és önkéntes részvételét illetõen is.

Machel mûvének megjelenését követõen
az ENSZ érintett szervei – elsõsorban az
ENSZ Gyermekalapja (UNICEF) és Gyer-
mekjogi Bizottsága (Committee on the
Rights of the Child) – és számos nem kor-
mányzati szervezet (Human Rights Watch,
Save the Children stb.) a korábbiaknál is
nagyobb érdeklõdéssel fordult a kérdés fe-
lé, s megfogalmazódott az igény a gyerek-
katonaság (child soldiery) definiálására. Az
elsõ, mérföldkõnek tekinthetõ, az ENSZ ál-
tal elismert alapdokumentum a Fokvárosi
Alapelvek (Cape Town Principles), amely
1997-ben készült el, és egy kiterjesztett
gyerekkatona-definíciót vázolt fel mind az
életkor, mind a feladatrendszer tekinteté-
ben. Rögzítették benne, hogy „gyerekkato-
na az a 18 év alatti természetes személy,
aki reguláris vagy irreguláris fegyveres
erõkben szolgál”, függetlenül attól, hogy
fegyvert viselõ kombattánsról van szó,
vagy csupán a fegyveres csapatok közelé-
ben dolgozó gyerekkatonáról. E meghatá-
rozás értelmében tehát a szakács, hordár,
hírvivõ vagy hírszerzõi munkakörben tevé-
kenykedõ gyermek is gyermekkatonának
számít, akárcsak a szexuális szolgáltatá-
sokra kényszerített gyereklányok.

A Fokvárosi Alapelvek rengeteg vitát ge-
nerált, s ezek a további dokumentumok
megszületését is meghatározták. A nemzet-
közi jogban máig sincs például egyetértés
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abban, hogy a toborozhatóság legalsó kor-
határát feltétlenül a felnõttkor kezdetét je-
lentõ 18. életévben kell-e meghatározni,
vagy a gyermekkorúság európaitól eltérõ
értelmezésére és gyakorlatára hivatkozva
lejjebb állapítsák-e meg. Konszenzus máig
nem született, így egyes dokumentumok –
így a nemzetközi fegyveres összeütközések
áldozatainak védelmérõl szóló I. és II. ki-
egészítõ jegyzõkönyv (1977), a gyermekek
jogairól szóló New York-i egyezmény
(1989), a Nemzetközi Büntetõbíróság római
statútuma (1998) – a 15. életévet, míg má-
sok – így az ILO 182. számú egyezménye a
gyermekmunka legrosszabb formáiról
(1999), a kiegészítõ jegyzõkönyv a gyerme-
kek fegyveres konfliktusban való részvéte-
lérõl (2000), az ENSZ BT egyes határozatai
a fegyveres konfliktusokban érintett gyer-
mekek helyzetérõl [1261. (1999), 1296.
(2000), 1314. (2000), 1379. (2001), 1460.
(2003), 1539. (2004), 1612. (2005)], a pári-
zsi ajánlások a fegyveres konfliktusokban
érintett gyermekek helyzetérõl (2007) – a
18. életévet határozzák meg a fegyveres
szolgálat minimum korhatárának.

A nemzetközi jog egységes szabályozá-
sának másik gátját a gyerekkatona-foga-
lom kiterjesztése jelenti. Láttuk, hogy a ma
már klasszikusnak számító Fokvárosi Alap-
elvek nem tesz különbséget a fegyvert vi-
selõ és harcoló gyerekkatonák, illetve a
nem harci feladatokat ellátó gyermekek
között. Ugyanakkor a legújabb szabályozó
dokumentum, a 2007-ben megszületett
Párizsi alapelvek és ajánlások (The Paris
Principles and Guidelines on Children
Associated with Armed Forces or Armed
Groups) a gyerekkatonaság vonatkozásá-
ban három csoportot különít el. A legszû-
kebb értelmezés szerint azok a gyerekka-
tonák, akik fegyverüket nyíltan viselik és
használják is, a gyermek kombattánsok.
Ettõl különbözik a „fegyveres (állami)

erõk/fegyveres (nem állami) csoportok te-
vékenységében érintett” gyermekek kate-
góriája (children associated with armed
forces or armed groups). Ez a kategória
foglalja magába a fokvárosi elvekben leírt
gyerekkatonák csoportját (vagyis a kom-
battánsokon kívül ide sorolhatók a katonai
táborokban különbözõ tevékenységeket
folytató gyermekek is). A harmadik kategó-
ria a besorozásra nem kerülõ, ám a fegy-
veres harcokban mégis érintett gyermekek
csoportja (children affected by armed con-
flict). Ide tartoznak mindazon gyermek- és
fiatalkorúak, akik a fegyveres konfliktusok
következtében váltak például menekültté,
(fél)árvává, utcagyerekké.

A nézetkülönbségek harmadik, igen vita-
tott területe a jogi kötõerõ és a szankcioná-
lás problematikája. A gyerekkatonaságot
szabályozó dokumentumok többnyire
ugyanis nemzetközi szerzõdések, így jelle-
güknél fogva csak az azokat ratifikáló álla-
mokkal szemben hatályosak, szankciókat
pedig csak alig néhányuk fogalmaz meg
(a genfi egyezmények 1977-es kiegészítõ
jegyzõkönyvei, a római statútum, az ILO
Konvenciója és az ENSZ BT vonatkozó ha-
tározatai). Az eltérõ szabályozási módok-
ból fakad, hogy a nemzetközi jogi doku-
mentumokhoz kötõdõ prevenciós elvárá-
sok nem teljesülnek.

Az egységes szabályozás hiánya mellett
a gyerekkatona-kérdés másik problémája
a kifejezés második részéhez – a katona
szóhoz – kapcsolódik. Vagyis ahhoz, hogy
tekinthetjük-e õket katonáknak, kombat-
tánsoknak, vagy csupán fegyverrel fel-
szerelt, ártatlan gyermekekrõl van szó. 
A nemzetközi jogban rögzített kombattáns
jogállást megállapító karakterisztikus je-
gyek a következõk:
– aki fegyverét nyíltan viseli;
– meghatározott és messzirõl felismerhetõ

megkülönböztetõ jelvényt visel;
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– alakulata a hadmûveletek során a hábo-
rú törvényeihez és szokásaihoz alkal-
mazkodik;

– alakulatának élén olyan személy áll, aki
felelõsséget vállal alárendeltjeiért.
Közelebbrõl megvizsgálva láthatjuk,

hogy a második és harmadik kritérium
nem áll fenn a gyerekkatonák esetében.
Ezzel tulajdonképpen a „gyermek kombat-
táns” elnevezés is érvényét veszítené, te-
hát a szakirodalomban már régóta élõ jelö-
lés eleve hibás.

Összefoglalva megállapítható, hogy a
gyerekkatonaság fogalmának rendszerte-
len definiálási kísérletei, valamint a gyer-
mekkorúság kérdésköre megnehezíti a
pontos fogalom megalkotását, s egyúttal a
gyerekkatonák fegyveres konfliktus alatti
jogállása is nehezen (vagy egyáltalán
nem) azonosítható.

A gyerekkatonaság és 
az „új” háborúk kapcsolata

Fontos leszögeznünk, hogy a jogi hézagok
mellett egyéb körülmények is nehezítik a
gyerekkatonaság problémakörének pontos
megismerését. Jelesül a gyerekkatonák
számának pontos meghatározása is nehéz-
ségekbe ütközik. A szakirodalomban a gye-
rekkatonák számát már hosszú évek óta
250–300 ezer fõben határozzák meg: a re-
leváns dokumentumok, jelentések készítõi
valamennyien ezt a – megközelítõ – értéket
használják munkáikban. A pontos szám
meghatározásának akadálya fõként az,
hogy a gyerekkatonák társadalmuknak
csak egy kis részét képezik, felkutatásukat
pedig számos akadály nehezíti (életveszé-
lyesen megközelíthetõ, elkülönült táborok-
ban élnek, és az is elképzelhetetlen, hogy a
folyamatosan változó háborúk szinte állan-
dó gyerekkatona-létszámmal operáljanak).

A gyerekkatonaság megismerése szem-
pontjából kulcsfontosságú az a 2008-as je-
lentés, amelyet az egyik legismertebb gye-
rekkatonaság ellen küzdõ ernyõszervezet,
a Coalition to Stop the Use of Child Sol-
diers (Koalíció a gyermekkatonák beveté-
sének megállítására) vezetésével készített
el több gyermekvédelemmel (is) foglalko-
zó nem kormányzati szervezet. A Child
Soldiers Global Report 2008 címû tanul-
mány jelenleg a legátfogóbb munka: ké-
szítõi minden addiginál több, szám szerint
197 országot és térséget vizsgáltak meg a
téma vonatkozásában. A gyerekkatonák
elõfordulása igen gyakori az egykor gyar-
mati függésben állt területeken, és ez a
tény segíthet kapcsolatot keresni az „új”
háborúk és a gyerekkatonaság korreláció-
jában is.

Az „új” háborúk sokak által vitatott teóri-
ája abból indul ki, hogy a háborúk klasszi-
kus elveinek (beleértve a háborúindítás jo-
gát is) már-már szabályszerû ignorálása
és az aszimmetrikus hadviselés elemeinek
elõtérbe kerülése megváltoztatta a hadvi-
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A Child SSoldiers GGlobal RReport 22008 szerint
Földünk legfontosabb krízisterületei Burundi,
Csád, Elefántcsontpart, a Fülöp-szigetek, In-
dia, Indonézia, Irán, Izrael, Jemen, Kolum-
bia, a Kongói Demokratikus Köztársaság, Lí-
bia, Mianmar, Nepál, Peru, Szomália, Szu-
dán, Uganda és Zimbabwe, ahol a gyerme-
kek mind a kormányerõk, mind a paramili-
táris szervezetek oldalán harcolhatnak. A je-
lentés „feketelistáján” azonban nem szere-
pelnek azok az államok, ahol a gyermekek
nevelésének részét képezik törvényi keretek
között szabályozott katonai tréningek, me-
netgyakorlatok, mint például Észak-Korea, az
Oroszországi Föderáció, Argentína, Bolívia,
Brazília, Egyiptom, Honduras, Kazahsztán,
Nicaragua, Türkmenisztán, Ukrajna, Viet-
nam, vagy az önkéntes katonáskodást akár
16–17 éves kortól szülõi engedéllyel megen-
gedõ Egyesült Királyság, Egyesült Államok
vagy Kanada.
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selés egész képét, a hadviselési formákat,
jelentõsen elõtérbe helyezve így a háborúk
„civil” jellegét, azaz a nem reguláris erõk
harcát nem reguláris erõk ellen (lásd etni-
kai konfliktusok), illetve a civil lakosság
közvetlen háborúba emelését (civil lakos-
ság mint célpont, emberi pajzs stb.). Az ál-
lami, legális erõszak-monopólium már nem
kizárólagos, a szervezett bûnözés keretein
belül olyan nem állami csoportok is megje-
lenhetnek, amelyek különbözõ okokból (et-
nikai, vallási okok, szeparatista törekvé-
sek, gazdasági megfontolások, expanziós
törekvések) mintegy privatizálják az erõ-
szakot, és hadviselõ féllé lépnek elõ. Az ál-
taluk indított, elhúzódó jellegû háborúk
gyakran alacsony intenzitású konfliktusok-
ból csapnak át polgárháborúkba, a leg-
több esetben elkerülhetetlen az eszkaláci-
ójuk, s vele a szomszédos országok, ese-
tenként valamely nagyhatalom beavatko-
zása. Ugyanakkor egy állam ritkán indít
fegyveres támadást egy másik állam ellen,
inkább a gazdasági aspirációk, a harcoló
felek valamelyikének etnikai okok miatti
megsegítése a jellemzõ úgy, hogy az állam
egy már kiforrott és eszkalálódott konflik-
tusba avatkozik be. Herfried Münkler ezt a
jelenséget a „rövid háborúk az államok kö-
zött, hosszú háborúk a társadalmon belül”
kifejezéssel írja le.

Ezek a helyi háborúkból sokszor regio-
nálissá terebélyesedõ harcok szinte min-
den normát áthágnak. Az erõszak maxima-
lizálása az emberi jogok sorozatos és tö-
meges megsértésében, etnikai-vallási, tör-
ténelmi okokra hivatkozva egy adott nép-
csoport nagyfokú diszkriminációjában, ül-
dözésében, nemegyszer genocídiumban
is megnyilvánul. Az erõszak korlátlan foko-
zódása szinte minden „új” típusú háború
velejárója. Gyakori jelenség a szexuális
erõszak is, továbbá a menekültáradat elin-
dulása, ami jelentõsen veszélyezteti az

adott térség stabilitását, növeli a járványok
kialakulásának kockázatát.

Az „új” háborúkkal kapcsolatban a gye-
rekkatonaság két tényezõ miatt is megem-
lítendõ. Egyrészt, az „új” háborúk említett
elemei szinte kivétel nélkül fellelhetõk a
gyerekkatonaság által egykoron vagy ma
is érintett, posztkoloniális országok harcai-
ban. Például a Kongói Demokratikus Köz-
társaság 1996 óta kisebb-nagyobb meg-
szakításokkal folyó harcaiban közel 5,5–6
millió ember veszítette életét; becslések
szerint csak 2003 és 2007 között legkeve-
sebb 30 ezer gyerekkatona harcolt, a konf-
liktus miatt menekülni kényszerülõk száma
pedig már milliós nagyságrendû.

A másik, leginkább kézzelfogható ténye-
zõ az „új” háborúk gazdasági okai között
keresendõ. Az egyre inkább „civil” jelleget
öltõ háborúkban viszonylag gyakran fordul
elõ, hogy a háborúban érintett helyi had-
urak katonai magánvállalatok, zsoldosok
segítségével védelmezik meg magukat és
népüket. Ez igen költséges és nagy anya-
gi megterhelést ró a hadúr környezetében
élõ népekre, azok tagjaira, akik sokszor
képtelenek fizetni az adókat. Ez váltja ki a
civil lakossággal szemben megfélemlítésül
alkalmazott erõszakot, illetve azt, hogy so-
kan közülük, gyermekek is, a biztos meg-
élhetés reményében katonának állnak. 
A hadúr anyagi forrásainak végessége az
oka, hogy ezek a „háborús kereskedõk” ál-
talában olyan területeken rendezkednek
be, ahol a lakosok és a piac nem kap meg-
felelõ védelmet az államtól, s ahol az ille-
gális – sokszor nyugati országokkal folyta-
tott – kereskedelem állami ellenõrzése ele-
ve kivitelezhetetlen. A harcok során pedig
a szembenállók mindig a költségek csök-
kentésére törekednek, így válnak a köny-
nyen beszerezhetõ AK–47-es gépkarabé-
lyok, a civil szállítófurgonok és a gyerekka-
tonák az „új típusú” háborúk jelképeivé.
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Paragi Beáta Gyermekkatonák Afriká-
ban címû tanulmányában bemutatja,
hogy a gyermekek szervezett keretek kö-
zött történõ, tömeges hadba állítása köz-
gazdasági problémaként is értelmezhetõ.
A háborúk mai jellegzetessége, a háború
privatizációja, a háború mint kereskedel-
mi forma megjelenése szintén fontos oka
a gyerekkatonaságnak, ugyanis az egy-
kori gyarmati országokban a gyerek
gyakran válik a közönséges kereskede-
lem és csere „tárgyává”. Ez pedig megte-
remti a keresleti és kínálati oldalt, mely-
ben a kínálat forrása maga a gyermek. A
kereslet okai között említhetõk többek kö-
zött a gyermekek kiskorúságából fakadó
elõnyök – például gyorsan átnevelhetõk,
gyorsan tanulnak, nincs büntetõjogi fele-
lõsségük, feltétlen hûséggel ragaszkod-
nak parancsnokukhoz stb. –, hogy ese-
tükben zsoldfizetésre nincs szükség, s
hogy alkalmazásuk elõsegíti az (olcsó)
kézifegyverek gyors proliferációját. A kí-
nálat okai között egyebek mellett a rossz
társadalmi, családi viszonyokat, a hábo-
rús élmények hatását, a háborúban elve-
szített családtagok miatti bosszú motivá-
cióját, a kitörni akarás szándékát, s a
megélhetési kényszert találjuk.

Bár az „új” háborúk fent kiemelt né-
hány karakterisztikus jegye természe-
tesen nem csupán az afrikai egykori
gyarmati területek harcaira igaz (Latin-
Amerika közelmúltjából éppúgy tudunk
példákat felhozni, mint Ázsiából a Tamil
Tigriseket, vagy Európából Arkan Tigri-
seit), a gyerekkatonaság biztonságpoliti-
kai hátterének elemzésénél mégis cél-
szerûbb a szubszaharai térség évtizedek
óta tartó problémáiból kiindulni, mivel
azok a Szaharától délre fekvõ, a bukott
államiság jegyeit magukon viselõ orszá-
gok tekintetében rajzolódnak ki a legéle-
sebben. 

A gyerekkatonaság okainak 
biztonságpolitikai értelmezése

A gyermekek tömeges katonáskodása az
afrikai háborúk szupranacionális jellege mi-
att regionális, sõt, akár kontinentális szinten
is biztonsági kockázatot jelent. A növekvõ
gyerekkatona-létszámnak egy stabil állami-
sággal nem bíró ország esetében mind tár-
sadalmi, mind gazdasági színtéren súlyos
hosszú távú következményei lehetnek. Igaz
ugyan, hogy a gyerekkatonák társa-
dalmuknak csak kis részét képviselik, de
egy egykori, komoly lelki problémákkal küz-
dõ és elõítéletekkel terhelt gyerekkatona,
akinek visszailleszkedése a normál társa-
dalmi lét körülményei közé igencsak kétsé-
ges, a saját környezetére is demoralizálóan
hat, õ maga pedig ki van szolgáltatva a kö-
zösség megbélyegzésének. 

A harcok során életüket vesztett gyerekka-
tonák kiesésével csökken a gazdasági ter-
melést végzõk száma, a fiatalkorukban
munkaképtelenséget eredményezõ sérülé-
seket szerzett gyerekkatonák pedig nem
tudnak bekapcsolódni a gazdasági terme-
lésbe, és a társadalom eltartására szorul-
nak. A gyerekkatonaság felszámolása terén
tehát a prevenció, a gazdasági felzárkózta-
tás, a munkahelyteremtés lenne az elsõdle-
ges feladat, de az érintett államok nagyfokú
politikai, gazdasági és társadalmi instabilitá-
sa ezt nem teszi lehetõvé. A legtöbb elemzõ
szerint a bukott államiság jegyei és a káosz
azok a döntõ tényezõk, amelyek hozzájárul-
nak ahhoz, hogy a gyerekkatonaság to-
vábbra is bevett gyakorlat maradjon. A gye-
rekkatonaság mögött meghúzódó komplex
okok vizsgálatánál azonban azokat a pszi-
chológiai és a vallási-etnikai okokat is figye-
lembe kell venni, amelyek közvetlen vagy
közvetett hatásmechanizmusaik révén ösz-
tönzõi lehetnek a gyermekek ilyen formájú
megélhetési-túlélési módjának.
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Amennyiben a harmadik világ, különösen
az afrikai kontinens országainak gyerekka-
tonáira fókuszálunk, kimondható, hogy gye-
rekkatonává válásuk politikai okai szorosan
összefüggnek ezen országok demokrácia-
hiányával és gazdasági elmaradottságával.
Robert D. Kaplan amerikai újságíró szerint
azokban az országokban, ahová a nyugati
felvilágosodás eszméi nem hatoltak be és
tömeges a nyomor, az emberek az erõszak-
ban találnak felszabadulást. Számos har-
madik világbeli, fõként afrikai ország eseté-
ben igen találó ez a megállapítás. Ezekben
az országokban ugyanis a politikai, illetve
az etnikai-vallási célok érvényre juttatásá-
nak nagyon gyakran lesznek szenvedõ ala-
nyai a gyermekek.

Ha arra keressük a választ, hogy a kor-
mányok és a helyi hatóságok miért nem
tudják megvédeni állampolgáraikat a ki-
alakuló konfliktusokban, legáltalánosabb
formában az állami erõszak-monopólium
hiányát kell megemlítenünk. Állami erõ-
szak-monopóliumon nem csupán az erõ-
szakszervezetek (katonaság, rendõrség)
feletti uralmat, de a törvényesség fenntar-
tását, a gazdasági tevékenység kereteinek
biztosítását, valamint a szociális minimu-
mot biztosító infrastruktúra fenntartását
(oktatás, egészségügy stb.) is értjük. Va-
gyis az elsõ helyen a rossz kormányzást,
az alkotmányosság és a törvényesség hiá-
nyát, a nehézkes és korrupt bürokráciát, a
politikai pártok gyengeségét kell megemlí-
tenünk. A konfliktusok mögött azonban
gyakran nagyhatalmi (gazdasági) érdekek
is meghúzódnak (például gyémánt- és
nyersanyag-kereskedelem), s a háborúk
országhatárokon átnyúló jellege is meg-
akadályozza, hogy az adott államok politi-
kai vezetése képes legyen biztosítani az
állami erõszak-monopóliumot, s kézben
tudja tartani az állam irányítását. A nem-
zetközi kartellek és az állami hatóságok

feladatkörét gyakran átvevõ katonai ma-
gánvállalatok befolyási övezeteinek egy-
másba csúszása mozgó hatalmi-politikai
centrumok kialakulását eredményezi (ha-
sonlóan a középkor európai hatalmi köz-
pontjaihoz). Az ilyen középkori állapotok
közepette, ahol maguknak az államoknak
a léte is fenyegetve van, a gyermekek
nemzetközi jog által elõírt védelme nem
valósulhat meg.

Mivel gyenge a gazdaság és hiányzik a
szociális infrastruktúra, a gyermekek ellá-
tása és nevelése ezekben az államokban
nem áll biztos anyagi alapokon, s ez a tény
további problémákat szül. A gyerekkatona-
ság társadalmi okai részint az afrikai kultú-
rákra jellemzõ laza családi struktúrára és
az úgynevezett bõvített család problemati-
kájára, részint a kollektív társadalmi tudat
egyfajta deformálódására vagy éppen-
séggel teljes hiányára vezethetõk vissza. A
pásztorkodó életmód miatt kialakult poli-
gámia következtében Afrika nagy részén
nem jöttek létre az európaihoz hasonló
úgynevezett nukleáris famíliák (kétgenerá-
ciós kiscsaládok). A gyermekek a nagy
létszámú családi közösségekben gyakorta
nem kapják meg a testi-lelki fejlõdésükhöz
szükséges támogatást és törõdést, s elõ-
fordulhat, hogy a családhoz tartozás érzé-
se sem alakul ki bennük. Belátható, hogy
egy szorosabb érzelmi alapokon nyugvó
és kisebb közösség tagjai jobban védettek
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A gyerekkatonaság jelensége igen nagy
arányban figyelhetõ meg a fiatal társadal-
makban. Sok országban a 14 éven aluliak
aránya megközelíti az 50%-ot, ezért a mun-
kaképes, gyermekekrõl gondoskodni tudó
felnõttek számaránya rendkívül alacsony.
Ilyen országok például Burundi: 46%; Csád:
48%; Niger: 47%; Sierra Leone: 45%; Szo-
mália: 44%; Szudán: 43%. (Forrás: The Inter-
national Institute for Strategic Studies: Mili-
tary Balance 2009. Routledge Taylor & Fran-
cis Group, London, 2009.)
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a „külsõ” élet esetenként destruktív hatá-
saival szemben, vagyis a bõvített család-
ból származó gyerekekbõl könnyebb kato-
nát faragni.

Míg az elõbbi példa fõként a vidéki afri-
kai fiatalok esetében hozható fel indok-
ként, addig a városi gyerekek esetén más
okot figyelhetünk meg. A gyarmati uralom
alól felszabadult országoknak függetlene-
désük után számos, addig ismeretlen
problémával kellett szembenézniük. A de-
mokratizálódás elsõ lépéseit tanuló utódál-
lamokba hirtelen behatoló „nyugati” esz-
mék és értékrendek ütköztek a tradíciók-
kal, s ez sok helyütt igen komoly társadal-
mi feszültségeket generált. A gyarmati ura-
lom alóli felszabadulás által elindított para-
digmaváltásra Afrika nem volt felkészülve,
így a huntingtoni törésvonalak rendkívül
drasztikus formában jelentkeztek a fekete
kontinensen. Az így kialakult káosz felol-
dása nagy erejû (polgár)háborúkban tör-
tént és történik még ma is, jóllehet napja-
inkban már elsõsorban nem a nyugati és a
törzsi értékek ütközésérõl, sokkal inkább
törzsek, etnikumok egymás közti harcairól
van szó. E harcokban pedig mindig meg-
jelennek azok az erõszakszervezetek,
fosztogató milíciák, amelyek egy-egy tár-
sadalmi csoport érdekeit képviselve ma-
guk közé csábítják vagy egyszerûen elra-
bolják a városi gyerekeket.

A gyerekkatonáknak számtalan elõnyük
van felnõtt társaikkal szemben, éppen an-
nál fogva, hogy gyermekkorú lévén tuda-
tuk, érzelemviláguk még erõsen behatárolt.
Egy társadalmi-családi gyökereit vesztõ
(vagy azokkal eleve nem rendelkezõ) fiatalt
nagyon gyorsan lehet a harcok képére for-
málni. Ezzel tisztában vannak a háborús
vezetõk, hadurak is. Egy gyermek, aki
könnyen befolyásolható, feltétlen hûséget
és alázatot tanúsít a parancsnokával szem-
ben, esetleg bosszúvágy hajtja a megölt

családtagokért (pszichológiai okok), gyor-
san tanul, nem aggódik amiatt, hogy a csa-
ládjához visszatérjen, nincs felesége, gyer-
meke és még – miként már említettük –
zsoldot sem kell fizetni neki, kitûnõ alap-
anyag egy katona „megteremtéséhez”.

A gyerekkatonák alkalmazásának okai
mögött ott találjuk tehát a befolyásolható-
ságot. Ennek eszköze ugyan változó lehet,
ám célja mindig ugyanaz: a teljes engedel-
messég és a feltétlen hûség kialakítása. Az
apának az afrikai családokban betöltött
különleges helyzeténél fogva a gyerekek-
nél igen korán kialakul a vezetõnek való
megfelelés igénye. Ezt ültetik át a katona-
ság mûködési rendszerébe, ahol a pa-
rancsnok lesz a legfõbb úr. Ezek a fiatalok
– az esetek többségében – a szó szoros
értelmében minden utasítást végrehajtó,
bûntudat nélküli kegyetlen gyilkológépek-
ké válnak.

Egyszerû fegyvereket adnak a kezükbe
– AK–47-es gépkarabélyt, bozótvágó kést
(pangát) –, amelyek használatát könnyen
elsajátítják. A gyerekkatonák és parancs-
nokuk viszonyának fontos sajátossága,
hogy a parancsnok buzdításképpen gyak-
ran megjutalmazza a katonáit, a gyerekek
pedig könnyen elhiszik, hogy többek, mint
a civilek, erõs férfinak, élet-halál urainak
gondolják magukat. Mivel nincs félelemér-
zetük, a halálhoz való viszonyuk közömbös
– ez egy újabb indok az alkalmazásukra. 
A parancsnokoknak tehát meglehetõsen
egyszerû dolguk van a gyerekkatonákkal:
néhány elismerõ szó, „katonai kitüntetés”
elég ösztönzõ erõt ad nekik a kegyetlensé-
gek folytatásához. Vagyis a gyerekkatona
zsold vagy egyéb juttatások hiánya ellené-
re is harcolni fog. Mivel a gyerekkatonákat
alkalmazó fegyveres alakulatok többsége
a gerilla harcmodort alkalmazza, a gyere-
kek gyorsaságának, kis termetének is
kulcsfontosságú szerep jut.
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A szóban forgó államok gazdasági elma-
radottsága ugyancsak fontos oka a gye-
rekkatonaság fennmaradásának. Paragi
Beáta már említett tanulmányában arra is
felhívja a figyelmet, hogy egyes kutatások
szerint a gyerekkatonaság sokkal kevésbé
bevett gyakorlat azokon a területeken, ahol
a gyermekeket mezõgazdasági vagy ipari
üzemekben dolgoztatják. Ott tehát, ahol
szükség van a gyermekek által végzett
munkára, kisebb az esélye, hogy gyerek-
katonának rabolják el õket, illetve ahol van
munka a gyermek részére, ott a gyerek
nem fog állását feladva a reguláris/irregu-
láris erõkhöz csatlakozni. Ám ha például a
talajerózió vagy a vízhiány miatt csökken a
termés, esetleg hiány van az ipari erõfor-
rásokból, ez drasztikusan visszavetheti a
foglalkoztatottak számát. A munkalehetõ-
ség beszûkülése pedig elõször általában a
gyerekfoglalkoztatottságban érezteti hatá-
sát. Emiatt beszélhetünk és kell beszél-
nünk a gyerekkatonaság környezeti okai-
ról, amelyek jóllehet többszörös áttétellel,
de éreztetik hatásukat.

Thomas Fraser Homer-Dixon munkássá-
ga óta tudjuk, hogy a környezeti források
hiánya miatt háborúk robbanhatnak ki,
amelyek gyakran etnikai-vallási köntösben
jelennek meg. A káoszban megnõ az egy-
házak befolyásoló szerepe, mivel az „új”
háborúkat igen sokszor a totális fanatiz-
mus jellemzi. Így lép be a gyerekkatonává
válás folyamatába a vallás. Igen sok gye-
rekkatona primitív vallási hiedelmekben és
a szellemek erejében bízva, elszántság-
ból, meggyõzõdésbõl kezdi meg harcát.

Napjaink szupranacionális háborúiban,
különösen azokon a területeken, ahol az
országhatárok nem esnek egybe az etni-
kai-nemzeti határokkal, igen éles konfliktu-
sokat figyelhetünk meg (például Kon-
gó–Ruanda, Szudán–Csád). Az országha-
tárok mentén elkerülhetetlenek a különbö-

zõ etnikumok összetûzései, s e konfliktu-
sok tekinthetõk a gyerekkatonaság etnikai
okainak. Az összetûzések menekültárada-
tok egész sorát indítják, s a menekültek
számára ideiglenesen felállított táborok –
nyitottságuk és gyenge védelmük miatt –
ideális terepet jelentenek a gyerekeket ka-
tonának elraboló milíciák számára. (Ennek
sajnálatos példája az észak-kivui konfliktus
során elüldözött kongói gyermekek esete,
akiket ruandai menekülttáborokból rabol-
tak el gyerekkatonának.)

Csakis a nemzetközi közösség tartós el-
kötelezettsége és segítségnyújtása révén
következhet be a folyamat bármiféle mér-
séklése. Paradox módon azonban ennek
módjai és mértéke újabb problémaforrást
jelent a nemzetközi politika számára. Mi-
közben kétségtelen, hogy Afrika e kérdés
kapcsán sem nélkülözheti a nemzetközi
beavatkozást, a tényleges fejlesztési segé-
lyezés és az alig burkolt neokolonizációs
törekvések közötti kényes egyensúly meg-
találása nem egyszerû feladat. A fejlett vi-
lág sokszor ideologikus fejlesztési céljai
mögött megbúvó térnyerési vágy – vagy
ahogy Búr Gábor fogalmaz: a második ver-
senyfutás Afrikáért – nem minden esetben
szolgálja a fejlõdõ országok ügyét. Ez azért
is probléma, mert a gyerekkatonákat foglal-
koztató hadurak igen gyakran éppen e
neokolonizációs törekvések elleni fellépés-
re hivatkoznak a háborúik során.

A nemzetközi közösség 
„féloldalas” tevékenysége 

A gyerekkatonasággal foglalkozó nemzet-
közi jogi dokumentumok kapcsán már em-
lítettük, hogy tényleges céljaik, a megelõ-
zés és a jogkövetõ magatartás kialakítása
eddig nem teljesült. S bár a gyerekkatona-
ságot háborús bûnként definiáló nemzet-
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közi büntetõbírói fórumok, így a Nemzetkö-
zi Büntetõbíróságon, illetve a Sierra Leone
Különbíróságán vizsgálják a gyerekkato-
naság problematikáját (elõbbi Thomas
Lubanga Dyilo, kongói hadúr, utóbbi pedig
Charles Taylor egykori libériai elnök ügyé-
ben kezdeményezett vizsgálatot gyerekka-
tonák bevetése miatt), tényleges ered-
ményt és a gyerekkatonákat alkalmazó
fegyveres csapatok számára elrettentõ
erõvel bíró döntést máig nem hoztak.

Nagyobb sikerekkel kecsegtetnek az af-
rikai SSR (Security Sector Reform – a biz-
tonsági szektor reformja) kereteibe ágya-
zott úgynevezett DDR-programok. A DDR
(disarmament, demobilisation, reintegra-
tion – lefegyverzés, demobilizáció, társa-
dalomba történõ visszaillesztés) során a
(gyerek)katonákat eltávolítják a fegyveres
alakulatokból, fegyvereiket begyûjtik, és
egy speciális rehabilitációs program kere-
tében segítik elõ visszailleszkedésüket a
társadalomba. A speciális, gyermekek ré-
szére indított DDR-programok pszicholó-
gus és pedagógus szakértõk bevonásával
a „normális” élet formáinak újratanulására,
szakmák elsajátítására szolgálnak abból a
célból, hogy az addig csak korlátozott tu-
dással rendelkezõ gyermekek a megszer-
zett képességek birtokában élet- és mun-
kalehetõségeket találjanak a katonai ala-
kulatokon kívül is.

A folyamat természetesen a gyakorlat-
ban korántsem egyszerû. A program irá-
nyítói szerint a reintegráció kezdetén a
gondozóknak nagy nehézséget okoznak a
koraérett, erõszakos gyerekek gyakori
dühkitörései, agresszív megnyilvánulásai,
melyek a drogelvonás tüneteiként jelent-
keznek. A gyerekek dacosan utasítanak el
mindenféle segítséget (elõfordul, hogy na-
pokig nem esznek, nem tisztálkodnak,
nem hajlandók tanulni), felsõbbrendûségi
érzésük miatt nevelõiket nemegyszer bán-

talmazzák. A gyerekkatonaságuk ideje
alatt gyakran fogyasztott tudatmódosító
szerek hiányában azonban nagyon lassan
visszatér a fogalmi gondolkodásuk, kezdik
elfelejteni a „katonai berögzüléseket”,
ugyanakkor ezzel párhuzamosan eluralko-
dik rajtuk a bûntudat, s nemegyszer rémál-
mok is gyötrik õket. A gondozók kiemelt
feladata, hogy elhitessék a gyerekekkel:
az elkövetett szörnyûségek miatt semmi-
ben sem hibásak, csupán a háború és a
hadurak áldozatai. Az ártatlanság hangsú-
lyozása a csoportos és az egyéni pszicho-
lógiai foglalkozásokon is központi elem.

A fiatalokat speciális tanrendû iskolákban
zárkóztatják fel. A társadalom által elvárt
magatartásformák újratanulása hosszú és
aprólékos munka, és korántsem garantált a
sikere. Az oktatás és a pszichológiai keze-
lés is egyénre szabott: a gyerekek mellé
külön mentorokat, beszélgetõtársként is
szolgáló pszichológusokat rendelnek, akik
fokozatosan próbálják megnyitni a gyere-
keket. Közvetlenül nem kérdeznek, nem is
kérdezhetnek rá az átélt traumákra, de rajz-
és énekterápiákkal, színjátszással rábírha-
tók a gyerekek történetük önálló elbeszélé-
sére. Az oktatás keretén belül a fiatalok
„békés” szakmákat tanulnak, ezen túlme-
nõen pedig tanulmányi kirándulásokon is-
merkednek meg a polgári élet színtereivel
és magatartásformáival, például gyakorol-
ják a tömegközlekedési eszközök haszná-
latát, a vásárlást stb.

A reintegráció személyre szabottsága mi-
att a tanulási-nevelési folyamat idõtartama
egyénenként eltérhet. A DDR-program utol-
só szakaszának átlagban egy-másfél éves-
nek kellene lennie, mielõtt a rehabilitált fia-
talok visszatérhetnek a társadalomba, ám a
reintegráció idõtartama sajnos sok esetben
a fél évet sem haladja meg. A gyerekkato-
nák sorsának további alakulását egy ideig
figyelemmel kísérik (follow-up) a DDR-
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önkéntesek: kezdetben kisebb összegek-
kel is támogatják a kikerülõket, és sokakat
visszavezetnek eredeti családjukhoz. Szi-
lasi Ildikónak, az Afrikai Magyar Egyesület
koordinátorának tapasztalatai szerint azon-
ban a DDR-programban részt vevõ fiata-
loknál hiába végeznek teljes körû adatgyûj-
tést például a család felkutatásának céljá-
ból, az egykori gyerekkatonák a családi
helyzetükre, szülõfalujukra és rokonságuk-
ra vonatkozó tényleges adatok helyett
szándékosan hamis információkat közöl-
nek. Ez arra vezethetõ vissza, hogy a gye-
rekek újoncként besorozva gyakran saját
szülõfalujuk ellen voltak kötelesek táma-
dást végrehajtani, esetleg családtagjaik,
barátaik bántalmazására kényszerítették
õket. Ezzel késõbb képtelenek elszámolni,
így a családba vagy a faluba történõ visz-
szatérésük is végérvényesen ellehetetle-
nül. A társadalmi megbélyegzés elkerülése
végett így a DDR-programból kikerülõ fiata-
lok az eredeti lakóhelyüknél akár több köz-
igazgatási egységgel odébb, esetleg kül-
földi országokban kezdenek új életet.

Kérdezhetjük persze, hogy vajon megéri-e
a DDR-programokat fenntartani a létmini-
mumot jelentõ egy dollár/nap jövedelem
alatt tengõdõ afrikai társadalmak számára,
ahol az (állandó) munkahely biztosítása
szinte megoldhatatlan probléma. Látnunk
kell ugyanakkor, hogy sok fiatal a DDR hiá-

nyában egyáltalán nem jutna tanulási lehe-
tõséghez, így a csekély eredmény is siker-
nek könyvelhetõ el. (Kongóban például a
Világbank 2008-as jelentése szerint 30
ezer gyerekkatonából 23 ezer fõt reinte-
gráltak.)

A gyerekkatonaság felszámolása, de
még mérséklése sem valósítható meg rövid
távú, tüneti kezelésekkel és alapvetõ szem-
léletváltás nélkül, amelyre a nemzetközi kö-
zösség részérõl (tartós elkötelezettség a
gazdasági terjeszkedés kiiktatásával) és a
gyerekkatonákat alkalmazó országok ré-
szérõl is szükség van (fel kell ismerniük,
hogy gyakorlatuk háborús bûn, meg kell
büntetniük a háborús bûnösöket, törvé-
nyekben kell garantálniuk a gyermekek jo-
gait stb.). A nemzetközi közösségnek segí-
tenie kell a kormányokat abban, hogy meg-
akadályozhassák a helyi háborúk kirobba-
nását és eszkalálódását. A tartós béke a
legjobb táptalaja a fejlõdésnek és a fejlesz-
tésnek, amelynek középpontjában az okta-
tás fejlesztése és a munkahelyteremtés
kell, hogy álljon. A biztonsági szektor re-
formjának egy olyan állami szociális-gaz-
dasági védõháló kialakítása a célja, amely
biztosítja a megélhetést az állampolgárai
számára, s ennek révén csökkenti a gazda-
sági okokból kirobbanó háborúk lehetõsé-
gét és a háborút megélhetési formának te-
kintõ személyek számát is.                    
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