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Problem łamania praw człowieka w państwach 
dysfunkcyjnych. Przypadek dzieci-żołnierzy

„– Jesteście bojownikami stulecia – powiedział komendant. Miał na myśli nas, dzieci. To 
prawda, nie mieliśmy wcale świadomości śmierci. Życie nie było dla nas świętością. To nam 
dawało przewagę na tej wojnie. Zbliżał się ktoś: kula. Nawet jeśli to był cywil, zwłaszcza 
młody. Kula”1.

Dysfunkcyjność państw, oprócz wielu negatywnych skutków dla zamieszkują-
cych je społeczeństw, generuje także cierpienie najsłabszych członków społeczeń-
stwa, jakimi są dzieci. W realiach państw o najwyższym stopniu dysfunkcyjności 
trudno nawet mówić o dzieciństwie. Dzieci bowiem od najmłodszych lat, zamiast 
uczęszczać do szkół, są zmuszane do pracy, niejednokrotnie ponad siły, a ich sta-
tus rodzinny oraz traktowanie przez dorosłych nierzadko noszą znamiona łama-
nia praw człowieka. Jedną z najbardziej drastycznych w skutkach konsekwencji 
upadku państw są jednak konfl ikty zbrojne i, co za tym idzie, proceder rekruto-
wania do walki osób niepełnoletnich, z których znaczna część to dzieci nieprze-
kraczające 13.–14. roku życia.

Szacuje się, że w 2012 roku dzieci były ofi arami przemocy w 22 konfl iktach 
zbrojnych. Według rocznego raportu sekretarza generalnego ONZ co najmniej 
55 uzbrojonych grup, a także narodowe siły zbrojne niektórych państw wykorzy-
stywały dzieci jako żołnierzy2. W ciągu przełomowej dla systemu międzynaro-
dowego dekady lat 1986–1996 (koniec zimnej wojny i budowanie nowego ładu 
międzynarodowego) w wojnach zginęło 2 miliony nieletnich, około 4–5 milio-
nów zostało trwale okaleczonych, ponad milion straciło rodziców, 12 milionów 

1  L. Badjoko, Byłem dzieckiem żołnierzem, Warszawa 2007, s. 53.
2  Secretary-General’s Annual Report on Children and Armed Confl ict: Success but Also Grave 

Danger for Children Aff ected by New and Ongoing Confl icts, Offi  ce of the Special Representative of the 
Secretary-General for Children and Armed Confl ict, 12.06.2013, za: http://childrenandarmedconfl ict.
un.org/press-release/secretary-generals-annual-report-on-children-and-armed-confl ict-success-
but-also-grave-danger-for-children-aff ected-by-new-and-ongoing-confl icts/ (dostęp: 19.10.2013).
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utraciło dach nad głową i zostało uchodźcami, a 10 milionów doznało urazów 
psychicznych3. Przyjmuje się, że w roku 1988 na świecie w 25 różnych konfl iktach 
zbrojnych walczyło około 200 tysięcy dzieci. Obecnie, według danych UNICEF-u, 
około 250–300 tysięcy nieletnich jest wykorzystywanych w charakterze żołnierzy 
w ponad 30 państwach świata4.

Wykorzystywanie dzieci jako żołnierzy w konfl iktach zbrojnych nie jest zjawi-
skiem nowym w historii wojen5, jednak po zakończeniu zimnowojennego podzia-
łu świata, na początku lat 90. osiągnęło ono niespotykaną dotąd skalę. Fundusz 
Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (United Nations International Children’s 
Emergency Fund – UNICEF) defi niuje dziecko-żołnierza jako każdą osobę (bez 
względu na płeć) poniżej 18. roku życia, będącą dobrowolnie bądź przymusowo, 
bezpośrednio lub pośrednio członkiem sił zbrojnych albo innych uzbrojonych 
grup. Udział może oznaczać walkę, pełnienie funkcji wartowniczych, posłanni-
czych, szpiegostwo, gotowanie, jak również świadczenie usług seksualnych (głów-
nie w przypadku dziewcząt). W związku z nasileniem się problemu angażowa-
nia dzieci w konfl ikty zbrojne po zakończeniu zimnej wojny, w 1996 roku Graça 
Machel, była mozambicka minister edukacji, przygotowała na zlecenie sekretarza 
generalnego ONZ Butrusa Butrusa Ghalego raport zatytułowany Wpływ kon-
fl iktów zbrojnych na dzieci. Miał on za zadanie ocenić sytuację dzieci biorących 
udział w konfl iktach zbrojnych, a jego bezpośrednim skutkiem było powołanie 
w 1997 roku Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego ONZ do spraw 
Dzieci i Konfl iktów Zbrojnych (Special Representative of the Secretary-General 
for Children and Armed Confl ict), zaś rok później pozarządowej koalicji „Stop 
Dzieciom-Żołnierzom” (Coalition to Stop the Use of Child Soldiers)6.

Problem dzieci-żołnierzy w prawie międzynarodowym

Kwestia międzynarodowej ochrony prawnej osób małoletnich pojawiła się po 
raz pierwszy w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Dotyczyła ona prob-
lemu zatrudniania dzieci, na który zwróciła uwagę Międzynarodowa Organiza-

3  Th e State of the World’s Children1996. UNICEF, Oxford 1996, s. 13–14.
4  UNICEF Factsheet: Child Soldiers, za: http://www.unicef.org/emerg/fi les/childsoldiers.pdf 

(dostęp: 27.10.2013).
5  Przykładem może być wykorzystywanie dzieci w wojnach Imbangala w siedemnastowiecznej 

Angoli. Zob. więcej: R. Piętek, Dzieci w wojnach Imbangala w XVII w. w Angoli, [w:] J. Różański 
(red.), Dzieci – ofi ary wojny, Warszawa 2005, s. 19–31.

6  Małe dzieci, wielkie wojny. Problem udziału dzieci w konfl iktach zbrojnych, UNICEF, 
informacje prasowe, 15.08.2003, za: http://www.unicef.pl/Co-robimy/Aktualnosci/Male-dzieci-
wielkie-wojny (dostęp: 22.09.2013). Zob. więcej: Guide to the Optional Protocol on the Involvement 
of Children in Armed Confl ict, Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, UNICEF, za: http://www.
unicef.org/publications/fi les/option_protocol_confl ict.pdf (dostęp: 3.11.2013); G. Machel, Impact of 
Armed Confl ict on Children, United Nations, 26.08.1996, za: www.unicef.org/graca/a51-306_en.pdf 
(dostęp: 27.09.2013).
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cja Pracy (International Labour Organization – ILO), przyjmując szereg kon-
wencji ustalających minimalny wiek zatrudniania osoby małoletniej na 14 lat 
czy też eliminujących zatrudnianie dzieci w określonych warunkach (np. praca 
nocna w przemyśle, praca w kotłowniach itp.). Po II wojnie światowej społecz-
ność międzynarodowa zaczęła podchodzić do praw dziecka dwutorowo: z jednej 
strony włączała je do ogólnych regulacji gwarantujących prawa człowieka (np. 
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 roku), z drugiej zaś 
tworzyła odrębne dokumenty dotyczące praw osób małoletnich, jak Konwen-
cja o prawach dziecka7 uchwalona przez ONZ i przyjęta przez Zgromadzenie 
Ogólne 20 listopada 1989 roku8. Żadna inna umowa międzynarodowa dotyczą-
ca praw człowieka nie została tak rozpowszechniona, podpisało ją bowiem aż
191 państw9. Konwencja ta jest multilateralną, uniwersalną umową międzyna-
rodową dotyczącą praw człowieka i podstawowych wolności, wyznacza również 
powszechne normy prawne ochrony dzieci przed złym traktowaniem i wyzy-
skiem, gwarantując im jednocześnie podstawowe prawa człowieka.

W części pierwszej Konwencja o prawach dziecka defi niuje pojęcie „dziecko” 
jako „każdą istotę ludzką w wieku poniżej osiemnastu lat, chyba że zgodnie z pra-
wem odnoszącym się do dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletniość”10, oraz 
podaje katalog jego praw. Obejmuje on przyrodzone prawo do życia i rozwoju, 
prawo do ochrony przed nielegalnym używaniem środków odurzających i sub-
stancji psychotropowych, prawo do ochrony przed wszelkimi formami wyzysku, 
nadużyciami seksualnymi, nakaz zapobiegania uprowadzeniom i sprzedaży lub 
wywozowi dzieci, zakaz okrutnego lub poniżającego karania i pozbawiania dziec-
ka wolności11. W artykule 38 Konwencja bezpośrednio odnosi się do zagadnie-
nia wykorzystywania nieletnich w charakterze żołnierzy, wskazując, że państwa
strony będą powstrzymywały się przed rekrutowaniem do swoich sił zbrojnych 
osób poniżej 15. roku życia.

Zapis o szczególnym traktowaniu dzieci poniżej 15. roku życia znajduje się 
również w IV konwencji genewskiej o ochronie osób cywilnych podczas wojny, 
podpisanej 12 sierpnia 1949 roku, w której dzieci mające mniej niż 15 lat są trak-
towane na równi z kalekami, starcami, kobietami w ciąży i matkami dzieci poni-
żej 7. roku życia, tym samym zapewnia się im większą ochronę przed skutkami 
konfl iktu zbrojnego niż osobom w wieku 15–18 lat (w samej treści IV konwencji 
genewskiej nie pojawia się jednak pojęcie dzieci-żołnierzy)12.

 7  G. Michałowska, Problemy ochrony praw człowieka w Afryce, Warszawa 2008, s. 361–364.
 8  Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 

20 listopada 1989 roku, UNICEF, za: www.unicef.org/magic/resources/CRC_polish_language_
version.pdf (dostęp: 13.10.2013).

 9  A. Łopatka, Międzynarodowe prawo praw człowieka. Zarys, Warszawa 1998, s. 200.
10  Konwencja o prawach dziecka, op. cit.
11  I. Malinowska, Prawa człowieka i ich ochrona międzynarodowa, Warszawa 1996, s. 36–37.
12  Konwencja genewska o ochronie osób cywilnych podczas wojny (IV konwencja genewska), 

Genewa, 12.08.1949 r., za: https://www.msw.gov.pl/ft p/OCK/dokumenty_Prawo_MPH/1949_12_
VIII_IV%20konwencja_genewska.pdf (dostęp: 7.11.2013).
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Wydłużenie okresu ochrony osób niepełnoletnich przed uczestnictwem 
w konfl iktach zbrojnych nastąpiło wraz z wejściem w życie w lutym 2002 roku 
Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka z 25 maja 2000 
roku, dotyczącego udziału dzieci w konfl iktach zbrojnych13. Akt ten w artyku-
le 1 w sposób jednoznaczny zobowiązuje państwa-strony do podjęcia wszelkich 
możliwych środków, tak by nie dopuścić członków sił zbrojnych poniżej 18. roku 
życia do bezpośredniego udziału w konfl iktach zbrojnych. Artykuł 2 zobowiązu-
je państwa-strony do zapewnienia, iż osoby, które nie osiągnęły 18. roku życia, 
nie zostaną objęte obowiązkowym poborem do sił zbrojnych. Protokół nakazuje 
również umożliwienie członkom sił zbrojnych poniżej tego wieku (np. z poboru 
ochotniczego) nieuczestniczenia w działaniach zbrojnych14.

Kwestia udziału dzieci w konfl iktach zbrojnych była też obecna na forum Rady 
Bezpieczeństwa ONZ. W latach 1999–2005 Rada Bezpieczeństwa przyjęła sześć 
rezolucji dotyczących dzieci i konfl iktów zbrojnych. W ostatniej z nich – Rezo-
lucji nr 1612 z 26 lipca 2005 roku – problem dzieci-żołnierzy jest łączony z nie-
legalnym przemytem broni ręcznej strzeleckiej i lekkiej (Small Arms and Light 
Weapons – SALW)15, która jest nie tylko tania i łatwa do kupienia (według in-
formacji udostępnianych przez ONZ w niektórych krajach karabin maszynowy
AK-47 kosztuje tyle samo co worek kukurydzy)16, ale – jak wskazuje sama jej na-
zwa – lekka, co z kolei umożliwia jej użycie przez osoby nieletnie.

Kwestia dzieci-żołnierzy pojawia się także w Konwencji nr 182 z 1999 roku 
Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej zakazu pracy dzieci i natychmia-
stowych działań na rzecz eliminowania najgorszych jej form, gdzie w artykule 
3 uznaje za takie m.in. „przymusowe lub obowiązkowe rekrutowanie dzieci do 
udziału w konfl ikcie zbrojnym”17. Z kolei Statut rzymski Międzynarodowego Try-
bunału Karnego z 17 lipca 1998 roku w artykule 8 uznaje wcielanie bądź werbo-

13  Obecnie (listopad 2013 r.) sygnatariuszami Protokołu jest 129 krajów, zaś łącznie
152 państwa są stronami Protokołu (ratyfi kując go lub przyjmując w inny sposób). United Nations 
Treaty Collection, za: http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-
11-b&chapter=4&lang=en (dostęp: 13.11.2013).

14  Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci 
w konfl ikty zbrojne, Organizacja Narodów Zjednoczonych, 2000, za: http://www.bip.ms.gov.pl/Data/
Files/_public/bip/prawa_czlowieka/onz/protokol_konfl ikty_zbrojne.pdf (dostęp: 27.10.2013).

15  K. Czernichowski, Child Soldiers and the Extraction of Mineral Resources in Africa – Tracing 
the Link, [w:] D. Kopiński, A. Polus (red.), Zgubne transakcje. Fatal transactions. Surowce mineralne 
a rozwój państw afrykańskich, Warszawa 2010, s. 68; Resolution 1612 (Children and Armed Confl ict), 
United Nations Security Council, 26.07.2005, za: http://daccess-ods.un.org/TMP/1334360.98694801.
html (dostęp: 5.11.2013).

16  Broń ręczna strzelecka i lekka (Small Arms and Light Weapons – SALW), Ośrodek Informacji 
ONZ w Warszawie, za: http://www.unic.un.org.pl/rozbrojenie/bron_reczna.php (dostęp: 28.10.2013).

17  Konwencja nr 182 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca zakazu i natychmiastowych 
działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci, Genewa, 17.06.1999, za: http://isap.
sejm.gov.pl/Download?id=WDU20041391474&type=2 (dostęp: 10.11.2013).

po obr.indd   248po obr indd 248 2015-02-06   11:54:222015-02-06 11:54:22



249

wanie dzieci poniżej 15. roku życia do narodowych sił zbrojnych lub faktyczne ich 
wykorzystanie w działaniach zbrojnych za zbrodnię wojenną18.

Z punktu widzenia istniejącego problemu łamania praw dziecka w państwach 
dysfunkcyjnych, który w ogromnej większości dotyczy kontynentu afrykańskie-
go19, istotne wydają się rozwiązania prawne przyjęte tam w zakresie ochrony 
praw dziecka. Afryka jest jedynym kontynentem, na którym została podpisana 
wielostronna umowa, niezależna od regulacji uniwersalnych, mająca chronić 
prawa dziecka20 – Afrykańska Karta Praw i Dobrobytu Dziecka, przyjęta przez 
Organizację Jedności Afrykańskiej (obecnie Unię Afrykańską) w 1990 roku21. 
Na szczególnie trudną sytuację afrykańskich dzieci twórcy dokumentu zwraca-
ją uwagę już w jego preambule, wskazując m.in. na czynniki społeczno-gospo-
darcze, kulturowe i rozwojowe kontynentu, jak również na obecność konfl ik-
tów zbrojnych, głodu czy klęsk żywiołowych22. Co do bezpośredniego udziału 
osób małoletnich w konfl iktach zbrojnych – w przeciwieństwie do wspomnianej 
Konwencji o ochronie praw dziecka – Karta nie określa minimalnego wieku dla 
dzieci biorących udział w działaniach wojennych. Brak jest w niej także zapi-
sów dotyczących rehabilitacji psychicznej oraz fi zycznej dzieci pokrzywdzonych 
w wyniku różnych okoliczności życiowych, politycznych czy społecznych (w tym 
konfl iktów zbrojnych), jak i ich reintegracji ze społeczeństwem23.

Niemniej jednak, mimo iż międzynarodowe prawo dotyczące praw człowie-
ka oraz międzynarodowe prawo humanitarne zakazują wykorzystywania dzieci 
jako żołnierzy, wszystkie wspomniane wcześniej dokumenty wydają się niesku-
teczne w walce z tym procederem. Rodzi to zasadnicze pytanie: dlaczego tak się 
dzieje? Jednym z głównych problemów, oprócz trudności związanych z egzekwo-
waniem stosowania się do umów międzynarodowych w państwach ogarniętych 
konfl iktem, okazuje się brak zgody w kwestii wieku, poniżej którego dziecko nie 
może być rekrutowane przez siły zbrojne – granica wiekowa różni się w zależno-

18  Rome Statute of the International Criminal Court, 17.07.1998, UN General Assembly, za: 
http://www.refworld.org/docid/3ae6b3a84.html (dostęp: 27.10.2013).

19  Zob. więcej: R. Kłosowicz, J. Mormul, Pojęcie dysfunkcyjności państw – geneza i defi nicje,
[w:] R. Kłosowicz (red.), Państwa dysfunkcyjne i ich destabilizujący wpływ na stosunki 
międzynarodowe w wymiarze regionalnym i globalnym, Kraków 2013. Przyjmuje się, że jest to około 
70% wszystkich państw dysfunkcyjnych. Zob. więcej: R. Kłosowicz, Państwa dysfunkcyjne w Afryce 
Subsaharyjskiej, w tym tomie.

20  Choć inicjatywy regionalne podejmowano również na innych kontynentach, np. w Europie. 
17 grudnia 1998 roku Parlament Europejski przyjął Rezolucję B4-1078 o dzieciach żołnierzach, 
w której podkreślał wagę tego problemu, jak również wzywał organy Unii Europejskiej oraz 
ONZ do kontynuowania działań mających na celu zaprzestanie tego procederu. European 
Parliament: Resolution B4-1078 on Child Soldiers, [za:] http://www.essex.ac.uk/armedcon/story_id/
European%20Parliament-%20Resolution%20on%20Child%20Soldiers.pdf (dostęp: 30.10.2013).

21  Weszła w życie 29 listopada 1999 roku.
22  African Charter on the Rights and Welfare of the Child, OAU Doc. CAB/LEG/24.9/49 (1990), 

Human Rights Library, University of Minnesota, za: http://www1.umn.edu/humanrts/africa/
afchild.htm (dostęp: 13.10.2013).

23  G. Michałowska, Problemy ochrony…, op. cit., s. 365–366.
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ści od dokumentu. Tym samym nie jest oczywiste, czy siedemnastolatek z bronią 
w ręku to dziecko-żołnierz: ofi ara czy pełnoprawny członek ofi cjalnych bądź nie-
ofi cjalnych grup zbrojnych, który w związku z tym powinien być odpowiedzialny 
za swoje czyny. Warto w tym miejscu przywołać przykład Wielkiej Brytanii, która 
jako jedyne państwo europejskie przyjmuje w szeregi swoich sił zbrojnych osoby 
poniżej 18. roku życia – ochotnicze wstępowanie do wojska może nastąpić po 
ukończeniu 16 lat24. Ponadto niektóre dokumenty – jak Protokół fakultatywny do 
Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konfl ikty zbrojne 
– wskazują również na pewne sytuacje, w których dziecko będące członkiem sił 
zbrojnych nie jest uznawane za przypadek dziecka-żołnierza. Dzieje się tak, gdy 
wstąpienie do wojska było rzeczywiście ochotnicze. Protokół pośrednio wskazuje 
też, że dzieci mogą być w pewnych przypadkach benefi cjentami takiej sytuacji, 
np. korzystając z wojskowej edukacji25.

Zagadnienia prawne dotyczące problemu dzieci-żołnierzy, jak i „widełek 
wiekowych” we wspomnianych dokumentach mogą wywoływać pewne kontro-
wersje, jeśli spojrzymy na nie z perspektywy historycznej. W martyrologii wie-
lu narodów, w tym polskiej, można bowiem odnaleźć niepełnoletnich żołnierzy
ochotników czynnie uczestniczących w walce zbrojnej, mających stałe miejsce 
w pamięci zbiorowej narodu, wystarczy choćby wspomnieć młodych obrońców 
polskiego Lwowa z lat 1918–1920, tzw. Orlęta Lwowskie, małych powstańców 
warszawskich z roku 1944 czy też amerykańskich chłopców-doboszy (drummer-
boys) z czasów wojny secesyjnej26. Niemniej jednak, nawet chcąc ograniczyć kwe-
stię dzieci-żołnierzy do obowiązkowego bądź przymusowego wcielania w szeregi 
sił zbrojnych lub innych uzbrojonych grup, należy pamiętać, że zaciąg ochotni-
czy nie zawsze jest równoznaczny ze świadomie podjętą przez dziecko decyzją27.

24  Zgodnie z wytycznymi brytyjskiego rządu członkowie tamtejszych sił zbrojnych, którzy nie 
ukończyli 18 lat, nie mogą być wysyłani do bezpośrednich działań wojennych, niemniej jednak te 
przykazania mogą być pomijane, gdy zaistnieje rzeczywista potrzeba wojskowa lub niemożliwe jest 
wykonanie tego zalecenia. Według danych Amnesty International sytuacja znacząco się poprawiła 
po wdrożeniu w siłach zbrojnych Zjednoczonego Królestwa systemów śledzenia personelu.
Child Soldiers International, za: http://www.child-soldiers.org/country_reader.php?id=6 (dostęp: 
4.11.2013). Zob. więcej: One Step Forward: Th e Case for Ending Recruitment of Minors by the British 
Armed Forces, Child Soldiers International / Forces Watch, kwiecień 2013.

25  C. Breen, When Is a Child Not a Child? Child Soldiers in International Law, „Human Rights 
Review”, January–March 2007, vol. 8, issue 2, s. 71–103. O dzieciach-żołnierzach jako benefi cjentach 
wojskowej edukacji, w przypadku kiedy nie mają szans na żadną inną, pisze też K. Barstad, Preventing 
the Recruitment of Child Soldiers: the ICRC Approach, „Refugee Survey Quarterly” 2009, vol. 27,
no. 4, s. 142–149.

26  A.P. Glesner, Th e Drummer Boy of the Rappahannock, „America’s Civil War”, January 2004, 
s. 26–32, 56.

27  Poziom dobrowolności można zbadać, analizując dwa czynniki: 1) czy dziecko jest w stanie 
ocenić konsekwencje swojej decyzji oraz 2) czy istnieją realne alternatywy dla przystąpienia 
dziecka do sił zbrojnych lub innych uzbrojonych grup. W państwach zachodnich (np. wspomnianej 
wcześniej Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych) osoba nieletnia musi podjąć tę decyzję 
dobrowolnie i świadomie oraz za zgodą swoich rodziców lub opiekunów. N. Quénivet, Th e Liberal 
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Dzieci-żołnierze:  „wrogowie jutra”28 dziś

Powszechna deklaracja praw człowieka, czyli podstawowy dokument międzyna-
rodowy z dziedziny praw człowieka – w artykule 3 stanowi, że „Każdy człowiek 
ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby”29. Dziecko-żołnierz 
zazwyczaj z tego prawa nie korzysta, ponieważ często odmowa wstąpienia w sze-
regi oddziałów kończy się egzekucją. Wcielone do grupy zbrojnej dziecko traci 
wolność, a jego bezpieczeństwo jest dużo mniejsze niż dorosłego żołnierza ze 
względu na oczywiste dysproporcje w dojrzałości fi zycznej i psychicznej na polu 
walki. Ponadto dzieci-żołnierze o wiele gorzej znoszą rygor wojskowego życia, 
częściej zapadają na choroby związane z niedożywieniem, infekcje oczu i choroby 
skóry lub stają się ofi arami min przeciwpiechotnych. Są one również szczegól-
nie narażone na ryzyko uzależnienia od alkoholu i środków odurzających (np. 
marihuany, amfetaminy, kokainy, valium), wykorzystywanych przez dowódców 
w celu znieczulenia dzieci na otaczającą je przemoc, której mają stać się częścią30. 
W artykule 4 Deklaracji wskazuje się, że: „Nie wolno nikogo czynić niewolni-
kiem ani nakładać na niego służebności; niewolnictwo i handel niewolnikami są 
zakazane we wszystkich swych postaciach”31. Tymczasem dzieci-żołnierze stają 
się niewolnikami nie tylko w sensie na wpół przenośnym – w sytuacji, w której 
zbrojne ugrupowania zajmują wioski i porywają je pod kątem przyszłego wyko-
rzystania w walce, ale również dosłownie – kiedy z uprowadzonych dziewcząt 
czyni się seksualne niewolnice na użytek oddziału32. Według artykułu 5 wspo-
mnianego dokumentu „Nie wolno nikogo torturować ani karać lub traktować 
w sposób okrutny, nieludzki czy poniżający”33. Szkolenie nieletnich w obozach 
wojskowych to pasmo poniżeń i bestialskiego okrucieństwa. Wiele dzieci nie jest 
w stanie przeżyć początkowego okresu szkolenia. Dziecko złapane przy próbie 
ucieczki jest zabijane w okrutny sposób na oczach innych dzieci, aby je zastraszyć. 

Discourse and the New Wars of/on Children, „Brooklyn Journal of International Law” 2013, nr 38 (3), 
s. 1071–1072.

28  Parafraza określenia użytego przez Giuseppe Carrisiego w ślad za Jeanem-Léonardem 
Touadim, dziennikarzem z Republiki Konga. Współcześnie wiele wojen, zwłaszcza na kontynencie 
afrykańskim, to wojny etniczne (państwa afrykańskie mają najwyższy na świecie współczynnik 
etniczności), w których celem nadrzędnym jest wyniszczenie wrogiej grupy etnicznej, a nie zdobycie 
danego terytorium czy zasobów (choć cele te mogą być powiązane). Stąd też najmłodsze pokolenia 
są uważane za „wrogów jutra” – są pierwszymi celami do usunięcia. G. Carrisi, Dzieci-żołnierze. 
Kalami idzie na wojnę, przeł. K. Kreczko, Kraków 2007, s. 101–102.

29  Powszechna deklaracja praw człowieka, Polski Komitet do spraw UNESCO, za: http://www.unesco.
pl/fi leadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf (dostęp: 27.10.2013).

30  C. Breen, When Is a Child Not a Child?..., op. cit., s. 73; P. Szuppe, Dzieci-żołnierze jako 
współczesna forma niewolnictwa, [w:] J. Różański (red.), Dzieci…, op. cit., s. 12.

31  Powszechna deklaracja praw człowieka, op. cit.
32  G. Carrisi, Dzieci-żołnierze…, op. cit., s. 107–130.
33  Powszechna deklaracja praw człowieka, op. cit.
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Często to same dzieci są wykonawcami kary śmierci na uciekinierach34. Celem 
szkolenia jest przyswojenie obowiązków żołnierskich, nauczenie bezwzględnego 
posłuszeństwa, oswojenie ze śmiercią i brutalnością, eliminacja strachu oraz znie-
czulenie emocjonalne. Ponadto brutalne szkolenia mają jeszcze jeden cel – eli-
minację dzieci najsłabszych pod względem fi zycznym i psychicznym35. Zgodnie 
z artykułem 9 Deklaracji „Nikogo nie wolno samowolnie aresztować, zatrzymać 
lub wygnać z kraju”36, jednakże np. w Mjanmie podczas zatrzymania przez patrol 
wojskowy brak dowodu tożsamości, np. legitymacji szkolnej, staje się pretekstem 
do aresztowania i wcielenia w szeregi armii37. Artykuł 20 stanowi, że „nikogo nie 
można zmuszać do przynależności do jakiegokolwiek ugrupowania”38. Wcielane 
siłą dzieci nie mają żadnego wpływu na to, do jakiej organizacji są włączane, czę-
sto nie wiedzą też, o co i dlaczego mają walczyć i ginąć. Aby związać nieletnich 
żołnierzy z organizacją i stworzyć więzy grupowej solidarności, a jednocześnie 
odciąć drogę ucieczki, niektóre z bojówek tatuują inicjały swego ugrupowania 
w widocznym miejscu na ciele dziecka. Praktyka ta była stosowana m.in. przez 
Zjednoczony Front Rewolucyjny (Revolutionary United Front – RUF) w Sierra 
Leone39. W konsekwencji w trakcie ewentualnej ucieczki dziecko zostaje od razu 
rozpoznane i zabite przez członków wrogiego ugrupowania. Wreszcie w artykule 
26 Powszechnej deklaracji praw człowieka podkreśla się, że „Każdy człowiek ma 
prawo do nauki”40, o czym nie ma oczywiście mowy w przypadku dzieci-żołnie-
rzy, których prawo do edukacji nie jest przestrzegane41.

Wykorzystywanie w walce nieletnich czy to przez dobrowolną rekrutację, czy 
przez siłowe wcielanie do formacji bojowych wiąże się z faktem, że taki werbunek 
charakteryzują niskie koszty jego przeprowadzenia, jest on również konsekwencją 
rewolucji technologicznej w zakresie uzbrojenia. Wojny wewnętrzne na obszarze 
państw o wysokim stopniu dysfunkcyjności są prowadzone przy użyciu lekkiego 
uzbrojenia, począwszy od karabinów maszynowych, min przeciwpiechotnych aż 
po wykorzystywanie tak archaicznych narzędzi walki jak noże i maczety. Najczęś-
ciej podstawową bronią, wręcz symbolem takich oddziałów-band, jest karabin 
Kałasznikowa, który charakteryzuje się niską ceną, prostą konstrukcją i ogromną 
wytrzymałością użytkową42.

34  L. Badjoko, Byłem dzieckiem…, op. cit., s. 23–24.
35  J. Czyżewski, Dzieci-żołnierze we współczesnych konfl iktach zbrojnych, „Przegląd Zachodni” 

2009, nr 1, s. 84.
36  Powszechna deklaracja praw człowieka, op. cit.
37  G. Carrisi, Dzieci-żołnierze…, op. cit., s. 44–45.
38  Powszechna deklaracja praw człowieka, op. cit.
39 .M. Denov, Child Soldiers: Sierra Leone’s Revolutionary United Front, Cambridge 2010,

s. 106–108.
40  Powszechna deklaracja praw człowieka, op. cit.
41 .Children and Human Rights. Amnesty International, za: http://www.amnesty.org/en/

children (dostęp: 14.11.2013).
42  P. Lock, Light Weapons and Confl ict in Africa, „Peace and Security. Th e IIP Research 

Quarterly”, December 1999, s. 31.
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To właśnie powszechne użycie w tego rodzaju konfl iktach lekkiej broni pal-
nej spowodowało, że dzieci, z których wiele nie przekroczyło 14. roku życia, są 
w ogóle w stanie uczestniczyć w działaniach zbrojnych. Wiąże się to w istotny 
sposób z techniczną ewolucją ręcznej broni palnej. Jej ciężar był stopniowo obni-
żany, przy jednoczesnym zwiększaniu częstotliwości strzałów. Broń stała się nie 
tylko lżejsza, ale i mniejsza, co umożliwiło posyłanie dzieci do walki bez treningu 
i przeszkolenia43.

Jeszcze mniej kosztowne niż wyposażenie są rekrutacja i użycie tego typu od-
działów, dzieci i młodzież są bowiem naturalną i łatwo dostępną rezerwą zarówno 
dla sił rządowych, jak i grup bojowych rekrutujących żołnierzy, przy czym ich 
słabo rozwinięta świadomość ryzyka i stosunkowo niewygórowane wymagania 
czynią z nich tanie i skuteczne narzędzie walki44.

Dzieci-żołnierze są również masowo wykorzystywane jako tzw. żywe wykry-
wacze min przeciwpiechotnych, „żywe tarcze”, szpiedzy, posłańcy, przemytnicy 
broni czy diamentów na jej zakup, uczestniczą także w akcjach samobójczych. 
Mimo to relatywnie często zdarzają się przypadki dobrowolnej rekrutacji dzieci 
do armii lub politycznych grup zbrojnych. Wynika to z faktu, że młodym ludziom 
w realiach państw głęboko dysfunkcyjnych wydaje się, iż przyłączenie się do lo-
kalnego watażki pomoże im przetrwać w chaosie sparaliżowanego społeczeństwa 
i niefunkcjonujących instytucji państwowych. Z bronią w ręku młody człowiek 
po raz pierwszy w życiu dostrzega, że jest „szanowany” przez innych45, a przemoc 
i broń mogą być przepustką do dóbr konsumpcyjnych. Armia daje dziecku po-
czucie życiowej misji, porządku i ważności realizowanych celów oraz wpajanych 
mu abstrakcyjnych idei46.

Wcześniejsze traumatyczne przeżycia, jak utrata bliskich, widok wszechobec-
nej śmierci, brak poszanowania dla życia połączone z nagłym zdobyciem władzy, 
którego zewnętrznym wyrazem jest uczestnictwo w grupie zbrojnej i posiadanie 
karabinu, prowadzi do ekscesów z użyciem przemocy. Podczas wojny w Sierra 
Leone (1991–2002) tysiące mieszkańców tego kraju zostało okaleczonych przez 
dzieci-żołnierzy ze wspomnianego Zjednoczonego Frontu Rewolucyjnego, które 
pod wpływem narkotyków i alkoholu znajdowały upodobanie w odcinaniu ma-
czetą kończyn przypadkowym ofi arom47.

Rekrutacja dzieci na wielką skalę nieprzypadkowo dokonuje się w państwach 
dysfunkcyjnych. To w nich można bowiem znaleźć dzieci osierocone i porzucone. 
Ubóstwo i społeczny chaos, brak środków utrzymania, zerowe perspektywy na 
przyszłość, stan permanentnego zagrożenia życia, pragnienie zemsty w przypad-
ku, gdy wcześniej doznało się przemocy – to motywy, jakimi kierują się nieletni 

43  H. Münkler, Wojny naszych czasów, Kraków 2004, s. 30.
44  Ibidem, s. 103.
45  Na przykład w 1997 roku w Demokratycznej Republice Konga około 5000 dzieci odpowiedziało 

na apel radiowy nawołujący do zaciągnięcia się do wojska. G. Carrisi, Dzieci-żołnierze…, op. cit., s. 73.
46  P. Szuppe, Dzieci-żołnierze…, op. cit., s. 11.
47  H. Münkler, Wojny…, op. cit., s. 101–103.
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ochotnicy wstępujący w szeregi zbrojnych ugrupowań. Otrzymują oni instruktaż 
w specjalnych obozach, gdzie godzinami są zmuszani do oglądania fi lmów propa-
gujących przemoc, nienawiść i brutalność. Filmy te wyzwalają w nich chęć walki 
i sprawdzenia się, a także przeżycia podpatrzonych na ekranie scen bitewnych. 
Rekruci są stopniowo uzależniani przez swych starszych kolegów lub dowódców 
od narkotyków i alkoholu. Używki mają przekształcić ich w bezwolne narzędzia, 
pozbawione strachu i skrupułów maszyny do zabijania. Już na samym początku 
szkolenia demonstruje się im brutalne sceny zabijania jeńców bądź przypadko-
wych ludzi48.

Dzieci-żołnierze stały się zatem zamierzonym celem przemocy i narzędziem 
śmierci w tzw. dzikich wojnach; są zarówno ofi arami, jak i katami. Wysyłanie 
najmłodszych do walki destabilizuje społeczności oraz niszczy łączące je wartości. 
Dzieci przestają być postrzegane jako bezbronne istoty, lecz jako okrutni, zdecy-
dowani na wszystko, siejący postrach mordercy. Dzieciństwo wszak, zwłaszcza 
w kulturze Zachodu, kojarzone jest z okresem niewinności i zabawy. Stąd praw-
dziwym wyzwaniem moralnym jest to, jak postrzegać dziecko-żołnierza: na polu 
walki staje się ono równoprawnym jej uczestnikiem, ale czy w związku z psychicz-
ną niedojrzałością i młodym wiekiem jest w stanie w pełni zrozumieć wagę włas-
nych czynów, przez co może być za nie odpowiedzialne w takim samym stopniu 
jak dorośli towarzysze broni?49

Trudne do oszacowania są straty psychiczne i moralne, które prowadzą do de-
generacji młodego pokolenia w państwach, w których toczone są walki z udziałem 
dzieci-żołnierzy. Nieletni często biorą udział w największych zbrodniach wojen-
nych, w tym w masakrach cywilów. Destabilizacja lokalnych społeczeństw sta-
nowi zagrożenie dla stabilności politycznej tych krajów również po zakończeniu 
konfl iktu. Na przykładach Liberii i Sierra Leone można zauważyć, że wracający 
po wygaśnięciu konfl iktu bezrobotni i bezdomni młodzi ludzie, zdemoralizowani 
i pozbawieni perspektyw, wykorzystując doświadczenia zdobyte na wojnie – or-
ganizują zbrojne bandy, zastawiają pułapki na drogach, napadają na wioski, grabią 
i zabijają ich mieszkańców. Kaleki wojenne i narkomani pozostają na marginesie 
społeczeństwa, a straty cywilizacyjne spowodowane brakiem edukacji młodego 
pokolenia pogłębiają zacofanie społeczeństw, co w połączeniu z rozpropagowa-
nym wśród młodzieży kultem przemocy i wspomnianym brakiem perspektyw 
stanowi bombę z opóźnionym zapłonem50.

Rekrutacja i wykorzystywanie nieletnich w konfl iktach zbrojnych jest jednym 
z najbardziej drastycznych nadużyć praw człowieka i zbrodnią wojenną. Ukró-

48  G. Carrisi, Dzieci-żołnierze…, op. cit., s. 28; J. Czyżewski, Dzieci-żołnierze…, op. cit., s. 84–85; 
I. Beah, Było minęło. Wspomnienia dziecka-żołnierza, Kraków 2008, s. 43.

49  O dylematach moralnych i etycznych, jakie wzbudza problem dzieci-żołnierzy, zwłaszcza 
na polu walki – zob. więcej: M.E. Vaha, Child Soldiers and Killing in Self-Defence: Challenging the 
“Moral View” on Killing in War, „Journal of Military Ethics” 2011, vol. 10, no. 1, s. 36–51.

50  K. Trzciński, Wojny w Liberii i Sierra Leone (1989–2002). Geneza, przebieg, następstwa, 
Warszawa 2002, s. 165–167.
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cenie tej praktyki to ważny element w ustanawianiu trwałego pokoju, w którym 
prawa człowieka powinny być należnie respektowane.

Dzieci-żołnierze w państwach o wysokim stopniu 
dysfunkcyjności

Mimo uregulowań w prawie międzynarodowym dotyczących kwestii dzieci-żoł-
nierzy, werbunek nieletnich jest swoistą normą w państwach o wysokim stopniu 
dysfunkcyjności, gdzie dzieci są wykorzystywane do działań zbrojnych w trwają-
cych często latami konfl iktach wewnętrznych. Państwo dysfunkcyjne samo w so-
bie jest pojęciem szerokim i wymaga pewnego usystematyzowania. W niniejszym 
rozdziale zostanie wykorzystany podział państw dysfunkcyjnych polegający na 
wyróżnieniu państw o wysokim stopniu dysfunkcyjności (określanych jako upad-
łe i na granicy upadku) oraz o podwyższonym stopniu dysfunkcyjności (najczęś-
ciej określanych jako wrażliwe), jak również uwzględnieniu klucza regionalnego. 
Zgodnie z przyjętym podejściem badawczym dysfunkcyjność państwa przyjmuje 
różną specyfi kę w poszczególnych regionach świata51. Według tej propozycji po-
działu w 2012 roku następujące państwa mogą być uznane za państwa o wysokim 
stopniu dysfunkcyjności (upadłe lub na granicy upadku):

Afryka Subsaharyjska: Somalia, Republika Środkowoafrykańska, Mali, De-
mokratyczna Republika Konga (państwa upadłe), Sudan, Sudan Południowy, 
Czad, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zimbabwe, Gwinea, Gwinea Bissau, Burundi, 
Niger (państwa na granicy upadku);

Bliski Wschód, Afryka Północna: Irak (państwo upadłe), Jemen, Syria (pań-
stwa na granicy upadku);

Eurazja, Azja Południowa: Afganistan (państwo upadłe), Pakistan (państwo 
na granicy upadku);

Azja Południowo-Wschodnia: Korea Północna, Mjanma (państwa na grani-
cy upadku);

Ameryka Łacińska: Haiti (państwo upadłe)52.

Afryka Subsaharyjska

Wśród państw Afryki Subsaharyjskiej charakteryzujących się wysokim stopniem 
dysfunkcyjności w 2012 roku problem dzieci-żołnierzy był szczególnie widocz-
ny w Somalii, Republice Środkowoafrykańskiej, Mali, Demokratycznej Republice 
Konga, Sudanie i Sudanie Południowym.

51  Podział zaproponowany przez R. Kłosowicza i J. Mormul. Zob. iidem, Pojęcie dysfunkcyjności 
państw…, op. cit., s. 30.

52  Ibidem, s. 31–33.
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Pogrążona od 1991 roku w wojnie domowej Somalia od lat jest uznawana za 
państwo skrajnie dysfunkcyjne, znajdujące się w ostatnim stadium upadłości, 
tzw. państwo w stanie rozkładu (state collapse). W ciągu ostatnich kilkunastu 
lat terytorium Somalii de facto rozpadło się na kilka mniej lub bardziej nieza-
leżnych państewek (jak Somaliland czy Puntland), często wewnętrznie podzie-
lonych między różnego rodzaju zwalczające się klany i lokalnych watażków, zaś 
rezydujący w Mogadiszu Tymczasowy Rząd Federalny (Transitional Federal 
Government – TFG) – uznawany przez społeczność międzynarodową za rząd 
Somalii, w rzeczywistości sprawuje kontrolę jedynie nad niewielkim skrawkiem 
terytorium53. TFG funkcjonuje głównie dzięki wsparciu i pomocy ze strony ONZ 
i Stanów Zjednoczonych, dla których jest jednym z kluczowych sojuszników 
w wojnie z terroryzmem w regionie Rogu Afryki. Wzbudza to spore kontrower-
sje, m.in. w związku z pojawiającymi się w mediach doniesieniami o wykorzy-
stywaniu dzieci (najmłodsze z nich mają po 9–10 lat) jako żołnierzy przez soma-
lijskie wojska rządowe. Administrację Baracka Obamy krytykuje się za szukanie 
sojusznika w państwie, które nie podpisało Konwencji o prawach dziecka54. Sytu-
acja najmłodszych Somalijczyków wygląda jeszcze gorzej na terenach opanowa-
nych przez głównego oponenta Tymczasowego Rządu Federalnego – radykalną 
islamską organizację Al-Shabaab (w tłumaczeniu z języka arabskiego: „Młodzi”), 
która od 2012 roku jest także ofi cjalną komórką Al-Kaidy w Rogu Afryki. We-
dług raportu Human Rights Watch opublikowanego w lutym 2012 roku, w ciągu 
ostatnich dwóch lat poprzedzających publikację Al-Shabaab – w obliczu koniecz-
ności walki zarówno z siłami rządowymi i Misją Unii Afrykańskiej w Somalii 
(African Union Mission in Somalia – AMISOM)55, jak również wojskami kenij-
skimi i etiopskimi56 – zintensyfi kowała rekrutację osób nieletnich do swoich bo-
jówek57. Proceder ten odbywa się w dużym stopniu poprzez przymusową rekru-
tację (porwania, zastraszanie dzieci i rodziców). Szacuje się, że w 2012 roku na 
terenie Somalii TFG wcielił w szeregi swoich sił zbrojnych blisko 179 nieletnich, 

53  Do 2011 roku była to jedynie południowa część stolicy kraju – Mogadiszu.
54  J. Gettleman, Children Carry Guns for a U.S. Ally, Somalia, „New York Times”, 13.06.2010, za: 

http://www.nytimes.com/2010/06/14/world/africa/14somalia.html?pagewanted=all&_r=0 (dostęp: 
10.11.2013).

55  Misja Unii Afrykańskiej w Somalii – operacja utrzymania pokoju powołana w styczniu 2007 
roku przez Radę Pokoju i Bezpieczeństwa Unii Afrykańskiej. AMISOM: African Union Mission in 
Somalia, za: http://amisom-au.org (dostęp: 12.11.2013).

56  16 października 2011 roku do południowych regionów kraju wkroczyły wojska kenijskie, 
jako bezpośrednią przyczynę interwencji podając uprowadzenie z obozu dla uchodźców w Dadaab, 
przy granicy z Somalią, dwóch hiszpańskich lekarek z organizacji Lekarze bez Granic. Wkrótce 
potem dołączyły do nich wojska etiopskie. Etiopia interweniowała w Somalii już wcześniej – 
w grudniu 2006 roku (interwencja ta zakończyła się w styczniu 2009 roku). R. Kłosowicz, Róg 
Afryki: bilans ostatnich miesięcy, „Raport Afryka”, Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych, 
wrzesień–listopad 2011, s. 23.

57  No Place for Children: Child Recruitment, Forced Marriage, and Attacks on School in Somalia, 
Human Rights Watch, February 2012.
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podczas gdy Al-Shabaab około 2 tysięcy58. W przypadku Al-Shabaab do kwestii 
wykorzystywania dzieci do walki zbrojnej dochodzi jeszcze problem przemocy 
seksualnej wobec porywanych przez ugrupowanie dziewczynek. Zmuszane do 
„małżeństw” z bojownikami, w przypadku odmowy są bite, gwałcone, karane 
śmiercią; reperkusje spotykają też członków ich rodzin – jeśli tylko próbowali 
przeszkodzić w porwaniu59.

Demokratyczna Republika Konga to kolejny afrykański kraj, który znajduje 
się w czołówce wszelkich rankingów państw dysfunkcyjnych. Począwszy od roku 
1996, kiedy wybuchła zbrojna rebelia przeciwko wieloletniemu dyktatorowi DRK 
(wówczas noszącej nazwę Zair), Mobutu Sese Seko, trwa swoisty hobbesowski 
stan natury – „wojna wszystkich ze wszystkimi”. Ten największy kraj Afryki Sub-
saharyjskiej od blisko 20 lat znajduje się w stanie permanentnego konfl iktu, po-
cząwszy od dwóch wojen domowych w latach 1996–1997 i 1998–2003 (z czego 
druga, największa w historii współczesnej Afryki, pochłonęła 5 milionów ofi ar60), 
a skończywszy na konfl iktach zbrojnych wybuchających we wschodnich pro-
wincjach: Ituri (1999–2003) i Kiwu (2004–2009 i 2012–2013)61. Akty przemocy, 
których dopuszczają się milicje sponsorowane przez sąsiadów Demokratycznej 
Republiki Konga – Rwandę i Ugandę, czy też kontrolowane przez lokalnych „pa-
nów wojny”, wydają się nie mieć końca62. Wszystkie strony konfl iktu w DRK ko-
rzystały i korzystają z dzieci-żołnierzy. W roku 2005 liczbę nieletnich biorących 
udział w trwającym wówczas konfl ikcie szacowano na około 30 tysięcy, wśród 
nich były nawet siedmiolatki63. Mniej więcej w tym samym czasie do wykorzy-
stywania dzieci jako żołnierzy przyznawały się również siły zbrojne DRK, zaś 

58  K. Tancos, More Child Soldiers in Somalia Fighting, „Inside Africa”, CNN, 21.02.2013,
za: http://www.cnn.com/2012/02/21/world/africa/somalia-child-soldiers/ (dostęp: 20.10.2013);
D. Jibril, Somalia: Al-Shabaab Abducting Children from Central Somalia, allAfrica.com, 25.06.2013, 
za: http://allafrica.com/stories/201306260098.html (dostęp: 20.10.2013); Al-Shabaab Child Soldiers, 
„Somalia Report”, http://www.somaliareport.com/index.php/post/3324 (dostęp: 27.10.2013).

59  No Place for Children..., op. cit., s. 53–61.
60  Temat ten szeroko omawia monografi a: G. Prunier, Africa’s World War. Congo, the Rwandan 

Genocide, and the Making of the Continental Catastrophe, Oxford 2009.
61  Ostatnią odsłoną konfl iktu w prowincji Kiwu jest rebelia Ruchu 23 Marca (Mouvement du

23-Mars – M23) trwająca od marca 2012 do listopada 2013 roku. W chwili obecnej (połowa listopada 
2013 r.) trwają rozmowy pokojowe w Ugandzie między rządem DRK a pokonanymi rebeliantami 
z M23. DR Congo Aborts Peace Deal with M23 Rebels, „Al Jazeera”, 12.11.2013, za: http://www.aljazeera.
com/news/africa/2013/11/dr-congo-aborts-peace-deal-with-m23-rebels-20131111191022625103.
html (dostęp: 15.11.2013).

62  M. Meredith, Historia współczesnej Afryki. Pół wieku niepodległości, Warszawa 2011, s. 484.
63  Wcielane do wojska przez Partię Jedności i Ocalenia Integralności Konga (Parti pour l’unité 

et la sauvegarde de l’intégrité du Congo – PUSIC). G. Carrisi, Dzieci-żołnierze…, op. cit., s. 24–25. 
PUSIC powstała w 2003 roku w wyniku rozpadu innego ugrupowania – Unii Kongijskich Patriotów. 
Nieofi cjalnym szefem partii był Mandro Panga Kahwa, który opuścił UPC w wyniku kłótni 
z Th omasem Lubangą. Jej bazą etniczną jest lud Hema, zamieszkujący w DRK głównie prowincję 
Ituri, zwłaszcza pogranicze kongijsko-ugandyjskie. DRC: Who’s Who in Ituri – Militia, Organizations, 
Leaders, IRIN. Humanitarian News and Analysis, 20.04.2005, za: http://www.irinnews.org/
report/53981/drc-who-s-who-in-ituri-militia-organisations-leaders (dostęp: 14.11.2013).

Problem łamania praw człowieka w państwach dysfunkcyjnych...

po obr.indd   257po obr indd 257 2015-02-06   11:54:232015-02-06 11:54:23



Joanna Mormul258

w ugrupowaniu Unia Kongijskich Patriotów64 (Union des patriotes congolais – 
UPC) istniały nawet specjalne oddziały złożone tylko z „małych żołnierzy”. Przyj-
muje się, że we wszystkich frakcjach uczestniczących w kongijskim konfl ikcie 
40% walczących stanowiły dzieci i młodzież65. Obecnie, mimo licznych sukcesów 
w demobilizacji dzieci-żołnierzy i wysiłków na rzecz ich przyszłej reintegracji ze 
społeczeństwem66, około 7 tysięcy dzieci nadal znajduje się w szeregach zbrojnych 
ugrupowań – w większości w bojówkach Mai Mai67 w Kiwu, przy czym rekrutacja 
osób nieletnich wciąż trwa. Mai Mai nie tylko wykorzystują dzieci jako żołnie-
rzy, a dziewczynki jako seksualne niewolnice, ale również wierzą, iż to właśnie 
najmłodsi znają rytuały czarnej magii, które mają przynieść szczęście pozostałym 
walczącym na linii frontu68. Powstające obozy resocjalizacyjne, które mają na celu 
umożliwić zdemobilizowanym dzieciom-żołnierzom powrót do normalnego ży-
cia, niestety nigdy nie były remedium na istniejący problem. Według Amnesty 
International na każdą dwójkę uwolnionych dzieci przypada kolejne pięcioro, 
które zostają porwane i zmuszone do służenia jako dzieci-żołnierze. W raporcie 
z września 2008 roku dotyczącym konfl iktu w Kiwu Północnym przewidywano, 
że nawet połowa byłych dzieci-żołnierzy, które na skutek działalności narodowego 
programu demobilizacji trafi ły z powrotem do swych rodzin, może zostać w przy-
szłości ponownie zwerbowana przez zbrojne ugrupowania. „To właśnie nabyte 
wcześniej doświadczenie w walce czyni z tych dzieci szczególnie atrakcyjny cel 
porwań i stawia je w bardzo ryzykownym położeniu” – twierdził Andrew Philip, 
ekspert Amnesty International do spraw Demokratycznej Republiki Konga, który 
zbierał zeznania naocznych świadków. „Im więcej te dzieci wiedzą, tym bardziej 
są narażone na ryzyko ponownej rekrutacji. W tym wypadku doświadczenie sta-
nowi śmiertelne zagrożenie”69.

Pewne światło na sytuację dzieci-żołnierzy w DRK rzuciło aresztowanie 
w marcu 2006 roku Th omasa Lubangi, lidera milicji Unii Kongijskich Patriotów, 

64  Ugrupowanie polityczne i militarne założone w prowincji Ituri w 2001 roku przez Th omasa 
Lubangę. DRC: Who’s Who in Ituri…, op. cit.

65  G. Carrisi, Dzieci-żołnierze…, op. cit., s. 24–25.
66  Od 2004 roku w Demokratycznej Republice Konga udało się zdemobilizować 33 tysiące 

dzieci. Po demobilizacji umieszczane są one w przejściowych obozach, mających pomóc im 
powrócić na łono społeczeństwa. United Nations Offi  ce for the Coordination of Humanitarian 
Aff airs. Democratic Republic of Congo, za: http://www.unocha.org/drc/top-stories/drc-helping-
child-soldiers-back-society-0 (dostęp: 14.11.2013).

67  Mai Mai – wspólna nazwa dla wielu lokalnych milicji we wschodnim DRK. Na temat 
rekrutacji dzieci do swoich szeregów przez Mai Mai zob. więcej: Democratic Republic of Congo. Mai 
Mai Child Soldiers Recruitment and Use: Entrenched and Unending, Coalition to Stop the Use of 
Child Soldiers, Briefi ng Paper, February 2010.

68  Child Soldiers: the Facts, Peace Direct, za: http://www.peacedirect.org/us/bring-the-children-
back/child-soldiers-the-facts/ (dostęp: 14.11.2013).

69  Demokratyczna Republika Kongo. Wzrost liczby gwałtów i werbunku dzieci żołnierzy, Amnesty 
International, 29.09.2008, za: http://amnesty.org.pl/no_cache/aktualnosci/strona/article/6257.html 
(dostęp: 27.10.2013). Zob. więcej: C. Rakisits, Child Soldiers in the East of Democratic Republic of 
Congo, „Refugee Survey Quarterly” 2009, vol. 27, nr 4, s. 108–122.
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który następnie został przekazany Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu. 
Ciążyło na nim oskarżenie o zbrodnię wojenną – rekrutowanie i zmuszanie dzieci 
poniżej 15. roku życia do aktywnego udziału w działaniach zbrojnych o charakte-
rze etnicznym w kongijskiej prowincji Ituri70. W marcu 2012 roku Lubanga został 
uznany za winnego werbowania dzieci do wojska i zmuszania do walki, a w lip-
cu tegoż roku skazano go na 14 lat więzienia. Proces Lubangi może mieć efekt 
odstraszający jako krok w kierunku zakończenia bezkarności osób werbujących 
dzieci do walki zbrojnej na terenie Demokratycznej Republiki Konga71.

W kontekście najnowszych wydarzeń na kontynencie afrykańskim war-
to zwrócić uwagę na dwa państwa, dla których lata 2012–2013 były szczególnie 
burzliwe: Mali i Republikę Środkowoafrykańską.

Rebelia Tuaregów w Mali w styczniu 2012 roku, która w konsekwencji do-
prowadziła do wojny domowej i opanowania północnych regionów kraju przez 
islamistów, mogła być dla niektórych zaskoczeniem, jeśli weźmie się pod uwagę, 
że Mali było do tej pory postrzegane jako państwo relatywnie stabilne i nie zaj-
mowało czołowych pozycji w rankingach dysfunkcyjności. Na problem dzieci-
-żołnierzy w Mali zwrócono szczególną uwagę już po francuskiej interwencji 
reagowania kryzysowego w tym kraju – rozpoczętej w styczniu 2013 roku Ope-
racji „Serwal” (Opération Serval)72. Wśród pojmanych przez oddziały francuskie, 
malijskie i czadyjskie islamskich bojowników zdarzały się osoby niepełnoletnie, 
często niespełna trzynastoletnie. Ponadto w czerwcu 2013 roku Amnesty Inter-
national alarmowała, że siły sprzymierzone nie respektują zasad prawa między-
narodowego i przetrzymują aresztowane dzieci razem z dorosłymi, informowała 
również o przypadkach tortur osób niepełnoletnich przez wojska malijskie73.

Niemniej jednak sytuacja dzieci w Mali wydaje się i tak lepsza niż w innym 
afrykańskim państwie – Republice Środkowoafrykańskiej. Jeszcze przed kry-
zysem, który rozpoczął się 10 grudnia 2012 roku, kiedy rebelianci z ugrupowa-
nia Séléka74 chwycili za broń, oceniano, że około 2,5 tysiąca dzieci znajduje się 

70  G. Carrisi, Dzieci-żołnierze…, op. cit., s. 222.
71  Sam proces Lubangi był dość kontrowersyjny ze względu na działania prokuratorów MTK, 

którzy, jak się okazało, ukrywali dowody przed obroną, przesłuchiwali świadków przez pośredników 
oraz nakłaniali do fałszywych zeznań. Mimo to Lubangę uznano za winnego i skazano na podstawie 
tych dowodów i świadków, których wiarygodność nie została zakwestionowana. R. Stefanicki, Kara 
za dzieci-żołnierzy, „Gazeta Wyborcza”, 15.03.2013, za: http://wyborcza.pl/1,76842,11345053,Kara_
za_dzieci_zolnierzy.html (dostęp: 15.11.2013); D. Smith, Th omas Lubanga Sentenced to 14 Years for 
Congo War Crimes, „Th e Guardian”, 10.07.2012, za: http://www.theguardian.com/law/2012/jul/10/
icc-sentences-thomas-lubanga-14-years (dostęp: 12.11.2013).

72  Mali: lancement de l’opération Serval, Ministère de la Défense, 12.01.2013, za: http://www.
defense.gouv.fr/operations/actualites/mali-lancement-de-l-operation-serval (dostęp: 14.11.2013).

73  Children in Mali Confl ict Forced to Fight, Detained with Adults and Tortured, Amnesty 
International, 13.06.2013, za: http://www.amnesty.org/en/news/mali-child-soldiers-2013-06-13 
(dostęp: 15.11.2013).

74  Séléka – w języku sango (jednym z dwóch, obok francuskiego, języków ofi cjalnych w Republice 
Środkowoafrykańskiej) oznacza „przymierze, sojusz”; rebelianckie grupy zbrojne, które wchodzą 
w skład Séléki, to sygnatariusze porozumienia pokojowego podpisanego z ówczesnym rządem RŚA 
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w szeregach zbrojnych ugrupowań w tym kraju. Obecny kryzys stał się jedynie, 
według danych zebranych przez UNICEF, katalizatorem jeszcze większego anga-
żowania dzieci w trwający konfl ikt zbrojny. Rekrutowaniem nieletnich, podobnie 
jak w przeszłości, trudnią się zarówno ugrupowania rebelianckie, jak i prorządo-
we bojówki75. Z relacji południowoafrykańskich żołnierzy wysłanych na pomoc 
prezydentowi François Bozizé (na mocy umowy między Republiką Środkowo-
afrykańską a RPA) wynika, że dzieci były wykorzystywane nawet w trakcie naj-
cięższych walk o stolicę państwa – Bangui. Po ucieczce Bozizé i przejęciu władzy 
przez koalicję Séléki na ulicach Bangui pojawiły się patrole złożone z dzieci-żoł-
nierzy uzbrojonych w kałasznikowy76.

Rebelia Séléki nie jest pierwszą, w której do walki wykorzystuje się osoby nie-
letnie. W maju 2007 roku przywódcy zbrojnych ugrupowań z północy kraju – 
Unii Sił Demokratycznych na rzecz Jedności (Union des forces démocratiques 
pour le Rassemblement – UFDR) i Ludowej Armii na rzecz Odbudowy Repub-
liki i Demokracji (Armée populaire pour la restauration de la république et la 
démocratie – APRD), choć ofi cjalnie odżegnywali się od rekrutowania dzieci do 
swoich oddziałów, odmówili uznania chłopców w wieku od 15 do18 lat za dzieci, 
godząc się jedynie na demobilizację osób poniżej 15. roku życia. Raporty organi-
zacji międzynarodowych wskazywały ponadto, że obydwa ugrupowania przepro-
wadzały rekrutację wśród uchodźców z Czadu i Sudanu, podczas gdy dzieci z pół-
nocno-wschodniej części Republiki Środkowoafrykańskiej były porywane do 
oddziałów rebelianckich działających w Czadzie77. Dowódcy APRD potwierdzali 
nieofi cjalnie, że w ich szeregach znajdują się osoby powyżej 12. roku życia, pod-
kreślając jednak, że są to ochotnicy, którzy przyłączyli się do nich w obawie przed 

w Libreville w 2008 roku. Lider Séléki, Michel Djotodia, 18 sierpnia 2013 roku został formalnie 
zaprzysiężony jako nowy prezydent Republiki Środkowoafrykańskiej. Seleka. Central Africa’s 
Motley Rebel Coalition, Agence France-Press, 24.03.2013, za: http://www.globalpost.com/dispatch/
news/afp/130324/seleka-central-africas-motley-rebel-coalition (dostęp: 20.10.2013); F. Kpatindé, 
Centrafrique: pour qui roule la Seleka?, Radio France Internationale, 29.12.2012, za: http://web.
archive.org/web/20130122132420/, http://www.rfi .fr/afrique/20121229-centrafrique-roule-seleka-
bozize-faca-cpjp (dostęp: 20.10.2013); J.R. Pouambi, Michel Djotodia Sworn in as Central African 
Republic President, „Huffi  ngton Post”, 18.08.2013, za: http://www.huffi  ngtonpost.com/2013/08/18/
michel-djotodia-sworn-in-central-african-republic_n_3776854.html (dostęp: 21.10.2013).

75  UNICEF: W Republice Środkowoafrykańskiej walczą dzieci żołnierze, „Newsweek 
Polska”/Polska Agencja Prasowa, 4.01.2013, za: http://swiat.newsweek.pl/unicef--w-republice-
srodkowoafrykanskiej-walcza-dzieci-zolnierze,100143,1,1.html (dostęp: 22.09.2013).

76  K. Larson, Central African Republic Capital Bangui Patrolled by Child Soldiers, „Huffi  ngton 
Post”, 20.04.2013, za: http://www.huffi  ngtonpost.com/2013/04/20/central-african-republic-child-
soldiers_n_3122290.html (dostęp: 30.09.2013); SA Soldiers Return from Central African Republic, 
„City Press”, 9.04.2013, za: http://www.citypress.co.za/news/sa-soldiers-return-from-central-
african-republic (dostęp: 20.10.2013).

77  Child Soldiers, Global Report 2008, za: http://www.childsoldiersglobalreport.org/content/
central-african-republic (dostęp: 20.10.2013).
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wojskami rządowymi78. Z kolei w trakcie walk w Birao (w północno-wschodniej 
części kraju) w marcu 2007 roku, pomiędzy siłami rządowymi a UFDR, zidentyfi -
kowano wśród poległych rebeliantów wiele dzieci pomiędzy 12. a 17. rokiem życia. 
W kwietniu i maju 2007 roku APRD na mocy porozumień z rządem i UNICEF-em
zdemobilizowało ponad 450 dzieci-żołnierzy. Dalsza demobilizacja nastąpiła 
w czerwcu i we wrześniu tego samego roku. W wyniku porozumienia z rządem 
także 1150 dzieci żołnierzy z UFDR zostało zdemobilizowanych79.

Problem dzieci-żołnierzy jest również obecny w innych państwach Afryki 
Subsaharyjskiej, które, jak już wspomniano, uznaje się za państwa o wysokim 
stopniu dysfunkcyjności. W Sudanie, przez całe dziesięciolecia zmagającym się 
z wojną domową między Północą a Południem (1955–1972 i 1983–2005), około 
22 tysięcy dzieci służyło jako żołnierze, z tego 17 tysięcy (blisko 80%) walczyło po 
stronie rządu w Chartumie, pozostałe zaś w oddziałach Ludowej Armii Wyzwo-
lenia Sudanu (Sudan People’s Liberation Army – SPLA) oraz pomniejszych grup 
zbrojnych80. W niektórych przypadkach (np. część dzieci walczących w szeregach 
SPLA) zdarzało się, że zaciąg do wojska był rzeczywiście ochotniczy, spowodo-
wany głównie chęcią zemsty za cierpienia, jakich rodzina dziecka doznała od sił 
rządowych, lub też strachem przed przemocą doświadczaną przez cywilów81.

Z kolei w zachodnim regionie kraju – Darfurze, gdzie od 2003 roku trwa kon-
fl ikt zbrojny82, który według szacunków UNICEF-u dotknął już 2 miliony dzie-
ci, w 2008 roku wśród członków ugrupowań zbrojnych znajdowało się około
6 tysięcy osób poniżej 18. roku życia, najmłodsi z nich mieli po 11 lat83. Ostatnie 
lata przyniosły jednak pewną poprawę sytuacji w Darfurze: między rokiem 2009 
a 2012 zdemobilizowano około 1000 dzieci, a siedem zbrojnych ugrupowań na 
terenie prowincji – w tym Ruch Sprawiedliwości i Równości (Justice and Equality 

78  CAR: Confl ict Forces Children into Insurgency, IRIN. Humanitarian news and analysis, 
23.02.2007, za: http://www.irinnews.org/report/70329/car-confl ict-forces-children-into-insurgency 
(dostęp: 20.12.2010).

79  Report of the Secretary-General on children in armed confl ict, UN Doc. A/62/609-S/2007/757, 
21.12.2007, za: http://www.un.org/docs/sc/sgrep07.htm (dostęp: 20.10.2013); Central African 
Republic Signed Child Soldiers Reintegration Agreement, UNICEF, 16.06.2007, za: http://www.unicef.
org/media/media_40015.html (dostęp: 3.11.2013); R. Kłosowicz, Republika Środkowoafrykańska 
jako przykład państwa upadłego w Afryce Subsaharyjskiej, [w:] R. Kłosowicz, A. Mania (red.), 
Problem upadku państw w stosunkach międzynarodowych, Kraków 2012, s. 111–113.

80  G. Carrisi, Dzieci-żołnierze…, op. cit., s. 18–19. W marcu 2012 roku ONZ apelowało do 
SPLA, która wówczas stanowiła już siły zbrojne Sudanu Południowego, o dokończenie demobilizacji 
dzieci-żołnierzy pozostających w ich szeregach (miała to być grupa około 2000 nieletnich).
2000 Child Soldiers in South Sudan-UN, news24, 16.03.2012, za: http://www.news24.com/Africa/
News/2-000-child-soldiers-in-South-Sudan-UN-20120316 (dostęp: 15.11.2013).

81  K. Czernichowski, Child Soldiers…, op. cit., s. 73.
82  Zob. więcej: R. Kłosowicz, Państwa dysfunkcyjne w Afryce..., op. cit.
83  More than 6,000 Child Soldiers in Darfur, Says UNICEF, „Th e Telegraph”, 23.12.2008, za: 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/sudan/3919147/More-than-
6000-child-soldiers-in-Darfur-says-UNICEF.html (dostęp: 15.11.2013).
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Movement – JEM) – zdecydowało się, po konsultacjach z misją UNAMID84, na 
ustanowienie mechanizmu operacyjnego mającego na celu identyfi kowanie dzieci 
w szeregach własnych sił zbrojnych, a następnie umożliwienie im demobilizacji 
i reintegracji ze społeczeństwem85.

Uzyskanie niepodległości przez Sudan Południowy w lipcu 2011 roku nie 
oznaczało jednak końca rekrutacji osób małoletnich do sił zbrojnych. Po północ-
nej stronie granicy Sudanu z Sudanem Południowym walki wciąż trwają, głównie 
w prowincjach Kordofan Południowy i Nil Błękitny, a zagraniczni obserwatorzy 
potwierdzają rekrutację dzieci z obozów dla uchodźców w Sudanie Południowym 
(np. z obozu Yiba) przez Ludową Armię Wyzwolenia Sudanu – Północ (Sudan 
People’s Liberation Army-North – SPLA-N)86.

Dzieci-żołnierzy wykorzystywano również, w mniej lub bardziej odległej 
przeszłości, w działaniach zbrojnych w innych państwach Afryki Subsaharyjskiej, 
m.in. w Angoli, Burundi, Czadzie, Gwinei Bissau, Liberii, Mozambiku, Rwandzie, 
Sierra Leone, Ugandzie czy Wybrzeżu Kości Słoniowej87. Niektóre z tych krajów 
nie są dziś uznawane za państwa o wysokim stopniu dysfunkcyjności (np. Angola, 
Mozambik czy Rwanda), inne od lat nie opuszczają czołówki rankingów państw 
dysfunkcyjnych (np. Czad czy Wybrzeże Kości Słoniowej)88. Wszystkie jednak 
mają do rozwiązania kwestię rekrutacji dzieci-żołnierzy, która, jak pokazuje ni-
niejszy rozdział, w Afryce Subsaharyjskiej stała się problemem na skalę masową. 
Demobilizacja „małych żołnierzy” nie kończy bowiem tego procederu, a wręcz 
przeciwnie – z jego konsekwencjami państwa te będą się musiały zmagać jeszcze 
przez wiele lat.

W Mozambiku podczas wojny domowej z lat 1977–1992 żołnierze poniżej 
18., a nawet 14. roku życia znajdowali się zarówno wśród bojówek Narodowe-
go Ruchu Oporu Mozambiku (Resistência Nacional Moçambicana – RENAMO), 
jak i w szeregach sił rządowych Frontu Wyzwolenia Mozambiku89 (Frente de 
Libertação de Moçambique – FRELIMO). W większości przypadków dzieci te 
zostały porwane i siłą wcielone do armii. Dane liczbowe nie wymagają dodat-
kowego komentarza: podczas demobilizacji po zakończeniu wojny domowej
23,3% wszystkich żołnierzy FRELIMO (16  553 osoby) miało mniej niż 18 lat 

84  Hybrydowa Operacja Unii Afrykańskiej i Narodów Zjednoczonych w Darfurze (African 
Union/United Nations Hybrid Operation in Darfur). Zob. więcej: UNAMID, Ośrodek Informacji ONZ 
w Warszawie, za: http://www.unic.un.org.pl/misje_pokojowe/unamid.php (dostęp: 30.10.2013).

85  UN-African Mission Applauds Darfur Rebel Group’s Decision to End Use of Child Soldiers, United 
Nations News Centre, 16.09.2012, za: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=42903#.
Uo1czN6pyQ8 (dostęp: 30.10.2013).

86  H. Holland, U.S. Asks Sudan’s Rebels to Stop Recruiting Refugee Child Soldiers, Reuteurs, 31.10.2012, 
za: http://www.reuters.com/article/2012/10/31/us-sudan-south-refugees-idUSBRE89U13K20121031 
(dostęp: 25.10.2013).

87  G. Carrisi, Dzieci-żołnierze…, op. cit., s. 19.
88  Failed States Index 2013, Fund for Peace, za: http://ff p.statesindex.org/rankings-2013-sortable 

(dostęp: 11.11.2013).
89  U władzy od czasu uzyskania przez Mozambik niepodległości w 1975 roku.
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w trakcie „przymusowego poboru do armii”, jak ofi cjalnie zwało ten proceder to 
ugrupowanie, zaś prawie dwa razy tyle – 40,7% z ogólnej liczby żołnierzy (8945 
osób) – znajdowało się wśród żołnierzy RENAMO90.

Znamiennymi przykładami są również krwawe konfl ikty w Liberii (1989–
1995, 2000–2002) i Sierra Leone (1991–2001). W pierwszym z nich rozpoczy-
nającemu swą rebelię zaledwie ze 150-osobowym oddziałem Charlesowi Tay-
lorowi91, dzięki rekrutacji tysięcy dzieci, udało się przejąć władzę. Szacuje się, 
że łącznie podczas pierwszej i drugiej wojny domowej w Liberii służyło około
17–20 tysięcy dzieci-żołnierzy. W sąsiednim Sierra Leone liczba ta wynosiła oko-
ło 10–20 tysięcy, przy czym dzieci w wieku od 7 do 14 lat stanowiły 80% wszyst-
kich żołnierzy, wspomnianego już na kartach tego rozdziału, Zjednoczonego 
Frontu Rewolucyjnego. Skala zjawiska wskazuje, że rola dzieci-żołnierzy w tym 
konfl ikcie była zasadnicza – gdyby nie zaangażowanie w działania zbrojne dzieci, 
RUF prawdopodobnie nie stanowiłby realnej siły militarnej, w związku z czym nie 
mógłby skutecznie realizować wyznaczonych sobie celów92.

W wojnie domowej w Ugandzie, trwającej od końca lat 80. XX wieku, po-
dobnie jak w Somalii, Demokratycznej Republice Konga, Republice Środkowo-
afrykańskiej czy Mozambiku, wszystkie strony konfl iktu korzystały z werbunku 
dzieci do sił zbrojnych. Proceder ten nasilił się szczególnie w latach 2002–2004. 
Z danych szacunkowych wynika, że około 20 tysięcy dzieci służy w bojówkach 
Armii Bożego Oporu (Lord’s Resistance Army – LRA); w przypadku innych grup 
rebelianckich oraz wojsk rządowych brak jest wiarygodnych danych93. W ostat-
nich latach to właśnie działalność LRA94 stała się najbardziej znanym medialnie 
przypadkiem przymusowej rekrutacji dzieci-żołnierzy, głównie dzięki zeszło-
rocznej kontrowersyjnej kampanii KONY 201295 zorganizowanej przez organiza-

90  G. Seibert, Th e Vagaries of Violence and Power in Post-Colonial Mozambique, [w:] J. Abbink, 
M. de Bruijn, K. van Walraven (red.), Rethinking Resistance: Revolt and Violence in African History, 
Leiden 2003, s. 255. Więcej o wykorzystywaniu dzieci jako żołnierzy w Mozambiku i Angoli:
A. Honwana, Child Soldiers in Africa, Philadelphia 2006.

91  Podobnie jak wspomniany wcześniej Th omas Lubanga, również Charles Taylor odsiaduje 
obecnie wyrok za zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne (m.in. rekrutację dzieci-
-żołnierzy). Został skazany na 50 lat więzienia przez Sąd Specjalny dla Sierra Leone w maju 2012 roku. 
O. Bowcott, War Criminal Charles Taylor to Serve 50-year Sentence in British Prison, „Th e Guardian”, 
10.10.2013, za: http://www.theguardian.com/world/2013/oct/10/former-liberian-president-charles-
taylor-british-prison (dostęp: 15.10.2013). Na temat procesów przed Sądem Specjalnym dla Sierra 
Leone zob. więcej: G. Waschefort, Justice for Child Soldiers? Th e RUF Trial of the Special Court for 
Sierra Leone, „International Humanitarian Legal Studies” 2010, nr 1, s. 189–204.

92  J. Czyżewski, Dzieci-żołnierze…, op. cit., s. 90–91; M. Denov, Child Soldiers…, op. cit., s. 63.
93  G. Carrisi, Dzieci-żołnierze…, op. cit., s. 19.
94  Zob. więcej: T. Allen, K. Vlassenroot (red.), Th e Lord’s Resistance Army: Myth and Reality, 

London 2010.
95  Sama kampania miała na celu nagłośnienie zbrodniczej działalności Josepha Kony’ego i jego 

ugrupowania, zmobilizowanie światowej opinii publicznej itd. Kontrowersje dotyczyły kwestii 
fi nansowych organizacji, jak również apeli o rozwiązanie problemu kierowanych do rządzących 
USA zamiast do liderów afrykańskich. Pojawiły się ponadto oskarżenia, że w kampanii celowo 
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cję Invisible Children, Inc. Przywódca Armii Bożego Oporu Joseph Kony od lat 
terroryzuje północną Ugandę, w ostatnich latach przemieszczając się i działając 
również z terenów Republiki Środkowoafrykańskiej, Sudanu Południowego i De-
mokratycznej Republiki Konga. Kony twierdzi, że ma bezpośredni kontakt z Du-
chem Świętym, a jego ziemskim celem jest ustanowienie nowego rządu w Kam-
pali, opartego na Dekalogu „Królestwa Pana”. Według innych źródeł prawdziwe 
przyczyny tej rebelii nie są spirytualistyczne, lecz mają korzenie etniczne, bo wy-
nikają z dążeń do uzyskania władzy przez grupę etniczną Acholi, do której należy 
sam Kony i większość jego bojowników96. Począwszy od lat 80. LRA jest odpowie-
dzialna za dziesiątki tysięcy porwań dzieci, które następnie są zmuszane do wal-
ki zbrojnej lub (zwłaszcza dziewczęta) przymusowej pracy na potrzeby oddziału 
oraz świadczenia usług seksualnych97. Ugrupowanie to charakteryzuje ponadto 
ogromna brutalność. „Mali żołnierze” są zachęcani przez swych dowódców do 
zabijania lub okaleczania osób cywilnych (popularną praktyką jest obcinanie no-
sów, uszu, warg czy kończyn)98. Stąd też na terenach wiejskich rodzice, aby ochro-
nić swoje dzieci, wykształcili praktykę wysyłania ich co wieczór do miast (tzw. 
night commuters), gdzie śpią one na dziedzińcach szpitali, parkingach autobuso-
wych, w ośrodkach pomocowych (jeśli takowe w danym mieście istnieją) lub na 
ulicy99. Mimo to na podstawie danych udostępnianych przez istniejące na terenie 
Ugandy ośrodki pomagające uciekinierom z LRA, jak również organizacje takie 

pominięto problem łamania praw człowieka, w tym praw dzieci, przez rząd Ugandy. P. Curtis,
T. McCarthy, Kony 2012: What’s the Real Story?, „Th e Guardian”, 8.03.2012, za: http://www.
theguardian.com/politics/reality-check-with-polly-curtis/2012/mar/08/kony-2012-what-s-the-
story (dostęp: 17.11.2013). W październiku 2005 roku Międzynarodowy Trybunał Karny wysłał 
za Konym i trzema innymi wysokimi ofi cerami LRA: Vincentem Ottim, Okotem Odhiambo 
i Dominikiem Ongwenem listy gończe, lecz do dnia dzisiejszego żaden z nich nie został 
doprowadzony przed Trybunał. ICC-02/04-01/05 Th e Prosecutor v. Joseph Kony, Vincent Otti, 
Okot Odhiambo and Dominic Ongwen, International Criminal Court, za: http://www.icc-cpi.
int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200204/related%20
cases/icc%200204%200105/Pages/uganda.aspx (dostęp: 16.11.2013). Zob. więcej: K.Ph. Apuuli, 
Th e International Criminal Court & the Lord’s Resistance Army Insurgency in Northern Uganda,
[w:] A. Nhema, P. Tiyambe Zeleza (red.), Th e Resolution of African Confl icts: Th e Management of 
Confl ict Resolution & Post-Confl ict Reconstruction, Addis Ababa–Oxford–Athens, OH–Pretoria 2008.

96  R. Ehrenreich, Th e Stories We Must Tell: Ugandan Children and the Atrocities of the Lord’s 
Resistance Army, „Africa Today” 1998, nr 45 (1), s. 80.

97  Najbardziej znanym przykładem tego procederu było uprowadzenie przez LRA w 1996 roku 
139 uczennic ze Szkoły im. św. Marii w Aboke (tzw. Aboke Girls). W międzynarodową kampanię 
na rzecz ich uwolnienia zaangażował się m.in. były prezydent USA Jimmy Carter i jego Th e Carter 
Center, głos zabrał również papież Jan Paweł II, a sprawę nagłośniła amerykańska stacja telewizyjna 
CNN (jedna z matek porwanych uczennic gościła nawet w znanym amerykańskim talk show –
Th e Oprah Winfrey Show). Zob. więcej: K. Cook, Skradzione anioły: porwane dziewczęta Ugandy, 
Kraków 2010; F.J.H. McDonnell, G. Akallo, Girl Soldier: A Story of Hope for Northern Uganda’s 
Children, Grand Rapids, MI 2008.

98  Ph.N. Pham, P. Vinck, E. Stover, Th e Lord’s Resistance Army and Forced Conscription in 
Northern Uganda, „Human Rights Quarterly” 2008, nr 30, s. 405.

99  G. Carrisi, Dzieci-żołnierze…, op. cit., s. 20.
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jak UNICEF, szacuje się, że w latach 1986–2006 Armia Bożego Oporu porwała 
25–38 tysięcy dzieci100(lokalne szacunki mówią o 45–60 tysiącach porwanych)101, 
a liczba ta nieustannie wzrasta.

Bliski Wschód i Azja Południowa

Pod względem geopolitycznym zarówno region Bliskiego Wschodu, jak i Azji 
Południowej łączy co najmniej kilka czynników: kulturowych, politycznych i hi-
storycznych – istotnych dla kształtowania się obecnej sytuacji w państwach cha-
rakteryzujących się wysokim i podwyższonym stopniem dysfunkcyjności, takich 
jak: Irak, Jemen, Syria, Afganistan i Pakistan. Ponadto w ciągu ostatnich 10 lat 
w każdym z tych państw dochodziło do zewnętrznej interwencji wojskowej lub 
wewnętrznego konfl iktu zbrojnego. Dysfunkcyjność i słabość instytucji państwo-
wych są w nich nierozerwalnie związane z bezpieczeństwem wewnętrznym oraz 
zewnętrznym; same w sobie często są postrzegane jako destabilizatory regional-
nego, a po 11 września 2001 roku również globalnego, porządku. W kwestii bez-
pieczeństwa wewnętrznego państwa te mają poważny problem z zapewnieniem 
go własnym obywatelom, w tym grupie szczególnie narażonej na przemoc, czyli 
dzieciom.

Interwencja Stanów Zjednoczonych oraz ich sojuszników w Iraku w 2003 
roku, a następnie okupacja kraju przez wojska zachodnie, jak i wojna domowa 
trwająca w latach 2004–2008 doprowadziły to państwo na skraj rozpadu, stawia-
jąc je w rzędzie najbardziej dysfunkcyjnych państw świata. Ani porozumienie po-
kojowe z 2008 roku, ani ostateczne wycofanie się wojsk amerykańskich w grudniu 
2011 nie zatrzymały jednak spirali przemocy, której doświadczają praktycznie 
dzień w dzień zwykli Irakijczycy102. Problem rekrutacji osób nieletnich w szeregi 
zbrojnych ugrupowań działających na terenie Iraku nie dotyczy obecnych irackich 
sił zbrojnych – założonych już po interwencji amerykańskiej, a więc odcinających 
się od byłego reżimu. Niemniej jednak dzieci są wykorzystywane jako żołnierze 
przez wiele irackich organizacji rebelianckich uznawanych często za terrorystycz-
ne, głównie sunnickich, w tym jedną z najbardziej prominentnych – Islamskie 
Państwo Iraku (Islamic State of Iraq)103. Przyjmuje się, że dzieci zaczęły być włą-
czane do działań zbrojnych prowadzonych przez te ugrupowania począwszy od 
listopada 2005 roku, brak jest jednak wiarygodnych statystyk mogących odzwier-
ciedlić skalę tego problemu. Znane są przypadki wysyłania nawet 10–13-letnich 

100  Ph.N. Pham, P. Vinck, E. Stover, Th e Lord’s Resistance Army…, op. cit., s. 410.
101  K. Cook, Skradzione anioły…, op. cit., s. 313.
102  Zob. więcej np.: A.A. Allawi, Th e Occupation of Iraq: Winning the War, Losing the Peace, New 

Haven 2008; L. Diamond, Squandered Victory: the American Occupation and the Bungled Eff ort to 
Bring Democracy to Iraq, New York 2007.

103  Do 2006 roku znana jako Al-Kaida w Iraku.
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chłopców w celu przeprowadzania samobójczych ataków bombowych. Specyfi cz-
ną praktyką Al-Kaidy w Iraku było wykorzystywanie w walce dzieci upośledzo-
nych umysłowo, które wcześniej organizacja ta porywała lub kupowała. Dzieci te 
były następnie przygotowywane do przeprowadzenia zamachów samobójczych, 
a także używane jako mająca odwrócić uwagę „przynęta” w czasie nocnych starć 
z iracką armią bądź wojskami koalicyjnymi104.

Jemen to jedno z najbiedniejszych państw świata, z drugim najwyższym na 
świecie wskaźnikiem niedożywienia wśród dzieci. Przewiduje się, że za parę lat 
sytuacja w Jemenie nie będzie się różnić od sytuacji w dzisiejszej Somalii. Silna 
struktura plemienna, słaby rząd centralny, ruch separatystyczny na południu kra-
ju, rebelia szyicka na północy (zwana „rebelią Zajditów”), jak również działalność 
różnych ugrupowań terrorystycznych sprawiają, że Jemen jest państwem głęboko 
dysfunkcyjnym i o niepewnej przyszłości105. Obecność dzieci-żołnierzy na terenie 
tego kraju nie jest zjawiskiem nowym, a jego korzeni należy szukać w mieszance 
czynników społeczno-gospodarczych, wysokim poziomie przemocy wywołanej 
konfl iktem zbrojnym, jak i swoistej tradycji kulturowej106. Rząd w Jemenie nigdy 
nie wykształcił efektywnej kontroli nad poborem do sił zbrojnych oraz rekruta-
cją do plemiennych milicji, na których opiera się, gdy dochodzi do konfronta-
cji z politycznymi przeciwnikami. Stąd też sytuacja, w której jemeńscy chłopcy 
są wykorzystywani do walki, a dziewczęta zmuszane do małżeństw z członkami 
sił zbrojnych, jest tutaj do pewnego stopnia zjawiskiem „normalnym”107. W 2007 
roku Jemen przystąpił do Protokołu fakultatywnego do Karty o prawach dziecka, 
a w 2011 roku minister do spraw prawnych oraz Wysoka Rada do spraw macie-
rzyństwa i dzieciństwa108 potwierdzili swoją wolę współpracy z ONZ w kwestii 
zwalczania rekrutacji dzieci poniżej 18. roku życia do organizacji zbrojnych. Jed-
nocześnie w tym samym 2011 roku dzieci znajdowały się w oddziałach jemeń-
skiej armii wysłanych do tłumienia protestów109 przeciwko rządzącemu wówczas 
ponad 30 lat prezydentowi Alemu Abd Allahowi Salehowi110. Sytuacja dzieci w Je-
menie w kontekście postępującego chaosu politycznego, ciągłego konfl iktu zbroj-
nego i niepokojów społecznych stała się przyczyną podjęcia tego problemu przez 
sekretarza generalnego ONZ w raporcie z 2013 roku na temat dzieci i konfl iktu 

104  Iraq. Child Soldiers Global Report 2008, Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, za: 
http://www.child-soldiers.org/user_uploads/pdf/iraq2206448.pdf (dostęp: 6.11.2013).

105  A. Leszczyński, Jemen. Rewolucja w upadłym państwie, „Gazeta Wyborcza”, 4.04.2011, za: http://
wyborcza.pl/1,76842,9363401,Jemen__Rewolucja_w_upadlym_panstwie.html (dostęp: 28.10.2013).

106  Louder than Words: An Agenda for Action to End State Use of Child Soldiers, Child Soldiers 
International, London 2012, s. 97.

107  Report of the Secretary-General on children and armed confl ict in Yemen, 28.06.2013, Security 
Council. United Nations, s. 10–11, za: https://www.un.org/en/sc/documents/sgreports/2013.shtml 
(dostęp: 16.11.2013).

108  Instytucja istniejąca w Jemenie od 1998 roku.
109  Tzw. rewolucja jemeńska wpisująca się w protesty w świecie arabskim w czasie serii wystąpień 

społecznych i konfl iktów zbrojnych zwanej Arabską Wiosną.
110  Louder than Words..., op. cit., s. 97–98.
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zbrojnego, poświęconym po raz pierwszy i to w całości sytuacji w Jemenie. Raport 
obejmuje okres od lipca 2011 do marca 2013 roku. Potwierdza on doniesienia 
o uzbrojonych dzieciach w szeregach sił zbrojnych w trakcie tłumienia protestów 
rozpoczętych w lutym 2011 roku111. W analizowanym okresie ONZ udało się udo-
kumentować 84 przypadki rekrutacji dzieci poniżej 18. roku życia do sił zbroj-
nych, głównie chłopców w wieku 10–17 lat, wykorzystywanych w działaniach 
zbrojnych oraz jako pomoc kuchenna bądź służący. Część nieletnich dołącza do 
wojska dobrowolnie z braku innych perspektyw, widząc w armii możliwość za-
robku i kariery, zaś ich obecności sprzyja brak procedur weryfi kowania rzeczy-
wistego wieku członków sił zbrojnych. W przypadku prorządowych plemiennych 
milicji, jak również ugrupowań walczących z rządem w Sanie, takich jak Al-Hou-
thi112 czy Ansar al-Sharia113, zbieranie danych dotyczących rekrutacji osób nie-
letnich do ich bojówek jest znacznie utrudnione ze względu na brak współpracy 
ze strony rodzin dzieci i lokalnych społeczności, dla których udział w konfl ikcie 
zbrojnym osób poniżej 18. roku życia wpisuje się w obowiązek względem rodziny 
i wspólnoty, do której należą114, albowiem zgodnie z jemeńskim powiedzeniem 
„jeśli jesteś wystarczająco dorosły, by nosić dżambię [tradycyjny jemeński sztylet 
noszony przez mężczyzn za pasem], to jesteś wystarczająco dorosły, by walczyć 
o swoje plemię”115.

W ostatnich latach ogniskiem dysfunkcyjności w regionie Bliskiego Wscho-
du jest także rozdarta krwawą wojną domową Syria. Powstanie, które wybuchło 
w połowie marca 2011 roku przeciwko dziesięcioletnim rządom prezydenta Ba-
szara al-Asada (syna poprzedniego syryjskiego dyktatora Hafi za al-Asada), po-
chłonęło już 100 tysięcy ofi ar, w tym ponad 40 tysięcy cywilów116. Ponad 1,9 mi-
liona Syryjczyków szukało schronienia za granicą, głównie w Libanie, Jordanii, 
Turcji i kurdyjskiej części Iraku. Niestety w obozach dla uchodźców na terenie 

111  Doniesienia te potwierdzała już wcześniej Human Rights Watch. Yemen: Stop Using Children 
in Armed Forces, Human Rights Watch, 14.04.2011, za: http://www.hrw.org/news/2011/04/14/
yemen-stop-using-children-armed-forces (dostęp: 20.10.2013).

112  W 2009 roku organizacje praw człowieka działające na terenie Jemenu alarmowały, że 
w konfl ikcie między siłami rządowymi a Al-Houthi począwszy od 2004 roku bierze udział kilka 
tysięcy dzieci. Yemen: Child Soldiers Used by Both Sides in Northern Confl ict – NGOs, IRIN. 
Humanitarian news and analysis, 10.12.2009, za:http://www.irinnews.org/report/87391/yemen-
child-soldiers-used-by-both-sides-in-northern-confl ict-ngos (dostęp: 3.11.2013).

113  W październiku 2012 roku amerykański Departament Stanu skorygował swoją listę 
zagranicznych organizacji terrorystycznych (Foreign Terrorist Organizations – FTO), dodając 
jemeński Ansar al-Sharia jako alternatywną nazwę dla Al-Kaidy Półwyspu Arabskiego. Terrorist 
Designations of Ansar al-Sharia as an Alias for an Al-Qaida in the Arabian Peninsula, U.S. Department 
of State, 4.11.2012, za: http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2012/10/198659.htm (dostęp: 20.10.2013).

114  Report of the Secretary-General…, op. cit., s. 1–8.
115  Dżambię zaczynają nosić już dwunastoletni chłopcy. Yemen: Child Soldiers Used by Both 

Sides..., op. cit.
116  Dane za organizacją Syrian Observatory for Human Rights z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

J. Hersh, Syria Death Toll a Grim Reminder of War’s Two-Sided Casualties, „Huffi  ngton Post”, 12.09.2013, 
za: http://www.huffi  ngtonpost.com/2013/09/12/syria-death-toll_n_3912935.html (dostęp: 21.10.2013).
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tych państw, choć najczęściej administrowanych przez ONZ, dają o sobie znać 
poważne problemy z zapewnieniem bezpieczeństwa, zwłaszcza kobietom i dzie-
ciom – padającym najczęściej ofi arą przemocy i rozwijającej się w obozach prze-
stępczości. To właśnie przede wszystkim tam przeprowadza się rekrutację dzieci 
do zbrojnych ugrupowań walczących z al-Asadem. W największym z nich, obozie 
Za’atari na terenie Jordanii, przebywa obecnie około 130 tysięcy osób. Co tydzień 
na 200 rekrutów z Za’atari udających się do Syrii, by zasilić szeregi rebeliantów, 
około połowa to osoby poniżej 18. roku życia. Nieletni dołączają do ugrupowań 
zbrojnych również w wyniku namowy ze strony członków rodziny walczących 
przeciwko rządowi w Damaszku. Do niedawna wykorzystywanie dzieci jako żoł-
nierzy przez syryjską opozycję nie było zjawiskiem powszechnym. Siły opozycyj-
ne nie miały wystarczającej ilości broni i amunicji nawet dla swoich własnych żoł-
nierzy. Niemniej jednak po zniesieniu przez Unię Europejską w maju 2013 roku 
embarga na broń dla syryjskich powstańców opozycja w Syrii zrozumiała, że bę-
dzie potrzebować nowych rekrutów. Główna siła zbrojna – Wolna Armia Syryjska 
– zdecydowała się nawet na wypłacanie miesięcznych pensji rodzinom młodych 
bojowników, zapewnia im również poprawę warunków bytowych w obozach dla 
uchodźców, stąd też często rekrutacja dzieci w szeregi walczących odbywa się za 
przyzwoleniem, a nawet zachętą rodziny117.

Wykorzystywanie dzieci-żołnierzy również w Afganistanie nie jest zjawiskiem 
nowym. Dochodziło do tego już w latach 80., kiedy to podczas inwazji Związku 
Radzieckiego wielu młodych ludzi walczyło po stronie islamskich mudżahedi-
nów. W późniejszym okresie, w trakcie wojny domowej zakończonej w 2002 roku 
upadkiem reżimu talibów, po interwencji wojskowej sił NATO w październiku 
2001 roku – w czasie tzw. operacji „Trwała Wolność” (Enduring Freedom), szacun-
kowe dane wskazywały na łącznie ponad 8 tysięcy nastolatków między 14. a 18. 
rokiem życia walczących po stronie talibów lub Sojuszu Północnego118. Raport 
sekretarza generalnego ONZ Kofi ego Annana z 1999 roku mówi o 2–5 tysiącach 

117  T. Miles, Audit of Syria Refugees Finds Organized Crime and Child Soldiers, Reuters, 5.08.2013, 
za: http://www.reuters.com/article/2013/08/05/us-syria-crisis-refugees-idUSBRE9740V120130805 (do-
stęp: 29.09.2013); Syria: Opposition Using Children in Confl ict, Human Rights Watch, 29.11.2012, za: 
http://www.hrw.org/news/2012/11/29/syria-opposition-using-children-confl ict (dostęp: 10.10.2013); 
T. Luck, As Syrian Rebels’ Losses Mount, Teenagers Begin Filling Ranks, „Washington Post”, 24.08.2013, 
za: http://articles.washingtonpost.com/2013-08-24/world/41442777_1_zaatari-refugee-camp-fi ghters 
(dostęp: 10.11.2013); Syria’s Child Soldiers: Rebels Using Children in War – Human Rights Watch, Reuters, 
29.11.2012, za: http://www.huffi  ngtonpost.com/2012/11/29/syrian-child-soldiers-rebels_n_2210427.
html (dostęp: 11.11.2013).

118  Wieloetniczny sojusz różnych ugrupowań afgańskich będących w opozycji do rządów talibów. 
W większości złożony z trzech głównych niepasztuńskich grup etnicznych: Tadżyków, Uzbeków 
i Hazarów. Od 1996 do 2001 roku dowódcą wojskowym ugrupowania był jeden z najsłynniejszych 
afgańskich komendantów partyzanckich, zaciekły wróg talibów i Al-Kaidy – Ahmad Szah Masud, 
zwany „Lwem Pandższiru”. Who Are the Northern Alliance?, BBC News, 13.11.2001, za: http://news.
bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1652187.stm (dostęp: 18.11.2013); W. Jagielski, Pięć lat temu zginął Ahmed 
Szah Massud, „Gazeta Wyborcza”, 10.09.2006, za: http://wyborcza.pl/dziennikarze/1,84009,3608295.
html (dostęp: 18.11.2013).
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rekrutów, w większości wywodzących się ze szkół religijnych na terenie Pakistanu. 
Wielu z nich nie było Afgańczykami i nie miało ukończonych nawet 14 lat119. Nie 
do końca konsekwentne oraz udane wysiłki Stanów Zjednoczonych po interwen-
cji (m.in. w ramach rozpoczętej misji stabilizacyjnej sił ISAF120), mające na celu 
budowanie instytucji państwowych Afganistanu, w myśl których USA miały być 
gwarantem scentralizowanego demokratycznego państwa afgańskiego, obnażyły 
słabość tworzonego w Kabulu rządu, silny podział regionalny oraz nieustającą 
walkę o władzę między różnymi grupami etnicznymi i stronnictwami polityczny-
mi, co zdecydowanie nie ułatwia normalizacji sytuacji w kraju121. W warunkach 
społecznego chaosu i dysfunkcyjności instytucji państwowych nie dziwi brak in-
strumentów pozwalających na ocenę i monitorowanie zjawiska dzieci-żołnierzy 
w ugrupowaniach zbrojnych działających na terenie Afganistanu.

Dzieci są rekrutowane, a czasem też wykorzystywane seksualnie, przez ofi cjal-
ną afgańską policję, wspierające ją milicje, prywatne fi rmy ochroniarskie (głów-
nie w Kandaharze i prowincji Helmand) oraz talibów. W 2007 roku przynajmniej
200 chłopców służyło w Afgańskiej Policji Narodowej i w na wpół formalnej po-
licji pomocniczej do walki w ogarniętej rebelią prowincji Kandahar. Choć poli-
cjanci mający jako podwładnych osoby nieletnie są rzekomo zwalniani ze służby 
lub przenoszeni na inne placówki, proceder ten wciąż kwitnie. W przypadku ta-
libów trudno mówić o jakichkolwiek danych liczbowych, niemniej jednak znane 
są konkretne pojedyncze przykłady wykorzystywania przez nich dzieci w działa-
niach zbrojnych. Według informacji UNICEF-u w czerwcu 2007 roku talibowie 
użyli do samobójczego zamachu w prowincji Ghazni sześciolatka, a dwa miesiące 
wcześniej w Internecie zaczął krążyć fi lm, na którym talibowie pomagają młode-
mu chłopcu ściąć dorosłego mężczyznę oskarżonego o działalność antytalibską122. 
Z kolei w maju 2011 roku około 100 dzieci w wieku 12–17 lat zostało zatrzyma-
nych przez afgański Narodowy Dyrektoriat Wywiadu z przygotowanymi ładunka-
mi wybuchowymi potrzebnymi do przeprowadzenia samobójczych ataków. Tali-
bowie (oraz inne ugrupowania, jak sieć Haqqani czy Hezbi Islami) konsekwentnie 
zaprzeczają, jakoby mieli w swych szeregach dzieci, twierdząc, że prowadzą poli-
tykę nieuciekania się do rekrutacji najmłodszych w celu uniknięcia pokusy rozpu-
sty, której mogliby ulec mężczyźni z ich oddziałów123. Władze afgańskie są zdania, 

119  G. Carrisi, Dzieci-żołnierze…, op. cit., s. 47–48.
120  ISAF – Międzynarodowa Siła Wsparcia Bezpieczeństwa (International Security Assistance 

Force).
121  Zob. więcej: W. Michnik, Problem dysfunkcyjności państw w rejonie Azji Środkowej i Bliskiego 

Wschodu. Analiza wybranych przypadków Afganistanu, Pakistanu, Iraku i Jemenu, w tym tomie.
122  Afghanistan: Child Soldiers Operating on Several Fronts, IRIN. Humanitarian news and 

analysis, 19.12.2007, za: http://www.irinnews.org/report/75904/afghanistan-child-soldiers-operating-
on-several-fronts (dostęp: 16.11.2013).

123  Jest to nawiązanie do ofi cjalnie nielegalnej w Afganistanie, ale rozpowszechnionej 
w niektórych regionach tego kraju tradycyjnej praktyki bacha bazi (w dosłownym tłumaczeniu 
z perskiego: „zabawy z chłopcami”), w której młodzi chłopcy przebrani za kobiety tańczą w celach 
zarobkowych na weselach i przyjęciach przed męską publicznością. Po występie chłopcy ci zazwyczaj 
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iż większość (99%) dziecięcych zamachowców-samobójców jest szkolona w Paki-
stanie, czemu z kolei zdecydowanie zaprzecza rząd w Islamabadzie124.

Ameryka Łacińska i Karaiby

Zjawisko dysfunkcyjności państwa w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach wystę-
puje w znacznie mniejszym stopniu niż w Afryce Subsaharyjskiej, na Bliskim 
Wschodzie czy w Azji Południowej. Najbardziej dysfunkcyjne w tym regionie 
świata jest zdecydowanie Haiti – jedyne obecnie, które można uznać za państwo 
w stanie upadku. Jego głęboka dysfunkcyjność sugeruje, że bliżej mu do państw 
dysfunkcyjnych w Afryce Subsaharyjskiej niż Ameryce Łacińskiej i Karaibach. 
W przeszłości sztandarowym przykładem państwa o wysokim stopniu dysfunk-
cyjności była Kolumbia (swego czasu określana nawet jako państwo upadłe)125, 
dzisiaj za państwa latynoamerykańskie o podwyższonym stopniu dysfunkcyjno-
ści uznaje się również Boliwię i Meksyk126. Niemniej jednak to właśnie Kolumbia, 
uwikłana w trwający 50 lat konfl ikt zbrojny, stała się tym krajem latynoamerykań-
skim, w którym największa liczba dzieci jest wykorzystywana jako żołnierze127.

Kryzys instytucji państwowych w Kolumbii, oprócz wielu uwarunkowań hi-
storycznych i geografi cznych, jest obecnie wywoływany głównie przez działal-
ność aktorów pozapaństwowych, takich jak organizacje partyzanckie znajdujące 
się w opozycji do rządu czy kartele narkotykowe. Najważniejszymi spośród nich 
są od wielu lat lewicowe Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii (Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia – FARC) i Armia Wyzwolenia Narodowego (Ejérci-
to de Liberación Nacional – ELN) oraz Zjednoczone Siły Samoobrony Kolumbii 
(Autodefensas Unidas de Colombia – AUC). Ponadto w ostatnich dziesięciole-
ciach Kolumbia stała się wyjątkowo „przyjazna” dla organizacji przestępczych 
zajmujących się przemytem narkotyków i broni, wszak jeszcze do niedawna rząd 

są wykorzystywani seksualnie, co stanowi swego rodzaju pedofi lską praktykę akceptowaną przez 
część afgańskiego społeczeństwa. R. Qobil, Th e Sexually Abused Dancing Boys of Afghanistan, BBC 
News, 7.10.2010, za: http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-11217772 (dostęp: 18.11.2013).

124  Afghanistan: Taliban Deny Children Being Used as Suicide Bombers, IRIN. Humanitarian 
news and analysis, 23.05.2011, za: http://www.irinnews.org/indepthmain.aspx?indepthid=94&repo
rtid=92790 (dostęp: 18.11.2013).

125  Zob. więcej: K. Derwich, Problem dysfunkcyjności państw w rejonie Ameryki Łacińskiej 
i Karaibów na przykładzie Haiti, Kolumbii i Meksyku, w tym tomie.

126  R. Kłosowicz, J. Mormul, Pojęcie dysfunkcyjności państw…, op. cit., s. 32.
127  Haiti, mimo swego wysokiego stopnia dysfunkcyjności, wydaje się relatywnie wolne 

od problemu rekrutacji dzieci do sił zbrojnych bądź innych uzbrojonych grup, nie licząc 
ulicznych gangów lub innych grup przestępczych. Niemniej jednak problem przestępczości 
zorganizowanej, mimo iż jego konsekwencje są widoczne w wielu państwach o wysokim stopniu 
dysfunkcyjności, nie jest przedmiotem niniejszego rozdziału. Zob. więcej: M. Roig-Franzia, “Haiti’s 
Lost Boys”, „Washington Post”, 3.03.2007, za: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/
article/2007/03/02/AR2007030201927.html (dostęp: 19.11.2013).
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w Bogocie nie kontrolował całości terytorium państwowego128. Aktywność wyżej 
wymienionych organizacji, jak również innych pomniejszych lub bardziej efeme-
rycznych guerrilli, a także karteli narkotykowych, posiadających skądinąd własne 
organizacje paramilitarne, powoduje, że kraj ten, od pół wieku pogrążony w kon-
fl ikcie zbrojnym, musi zmagać się z szeregiem problemów, których inne państwa 
latynoamerykańskie nie doświadczają.

Jednym z takim problemów jest rekrutacja dzieci-żołnierzy, głównie przez 
wspomniane niepaństwowe grupy zbrojne (rząd Kolumbii raczej stara się obecnie 
dotrzymywać postanowień konwencji międzynarodowych, których jest stroną, 
np. Konwencji o prawach dziecka). Co prawda, w Ameryce Łacińskiej zjawisko 
wykorzystywania dzieci jako żołnierzy występowało również w innych krajach, 
takich jak Ekwador, Salwador, Gwatemala, Meksyk, Nikaragua, Paragwaj czy 
Peru, w żadnym jednak z nich skala tego procederu nie była tak alarmująca jak 
w Kolumbii. Wszystkie trzy najważniejsze niepaństwowe strony kolumbijskiego 
konfl iktu mają w swych szeregach osoby poniżej 18. roku życia, wszystkie rów-
nież temu konsekwentnie zaprzeczają129. Teoretycznie przeważająca liczba dzieci-
-żołnierzy walczących w ramach FARC, ELN130 czy paramilitares wstąpiła do tych 
organizacji w wyniku zaciągu ochotniczego, niemniej jednak ciężko jest mówić 
o pełnej dobrowolności takich decyzji. Dzieci te, najczęściej żyjące w ubóstwie, 
bez perspektyw na poprawę swojego losu czy choćby zdobycie jakiejkolwiek edu-
kacji, są o wiele bardziej podatne na indoktrynację pojawiających się w ich okoli-
cach przedstawicieli guerrilli bądź paramilitares131. Choć brak jest wiarygodnych 
danych dotyczących liczby dzieci-żołnierzy obecnych w szeregach FARC, ELN czy 

128  Zob. więcej: C. Echandía Castilla, Dos décadas de escalamiento del confl icto armado en 
Colombia, 1986–2006, Bogotá 2006.

129  X. Pachón C., La infancia perdida en Colombia: Los menores en la guerra, Working Paper 
Series No. 15, Georgetown University. Center for Latin American Studies, 2009, s. 1–6. W swych 
zaprzeczeniach wydają się przy tym całkowicie niewiarygodne, bowiem o obecności dzieci-żołnierzy 
w ich szeregach świadczą choćby wymyślone dla nich zdrobniałe przydomki, które funkcjonują 
w środowiskach guerrilleros i paramilitares. Partyzanci guerrilli nazywają je „pszczółkami”, odnosząc 
się w ten sposób do ich zręczności i siły „użądlenia”, podczas gdy paramilitares używają określenia 
„dzwoneczki”, ponieważ dzieci-żołnierze wysyłane są na pierwszą linię ognia, wykrywając pułapki 
i służąc jako system wczesnego ostrzegania. W miastach dzieci wykorzystywane przez milicje 
narkotykowych baronów są nazywane „wózeczkami”, gdyż mogą transportować narkotyki i broń 
bez wzbudzania podejrzeń.

130  Od 1998 roku, kiedy to ELN podpisała porozumienie z Puerta del Sol, organizacja ta 
zobowiązała się do zakończenia rekrutacji osób nieletnich do swoich sił zbrojnych. Niemniej 
jednak w kolejnych latach odnotowano co najmniej kilka potwierdzonych przypadków tego 
procederu. Child Soldiers Global Report 2008. Colombia, 20.05.2008, za: http://www.refworld.org/
docid/486cb0f4c.html (dostęp: 20.11.2013).

131  I. Bjørkhaug, Child Soldiers in Colombia: Th e Recruitment of Children into Non-state Violent 
Armed Groups, MICROCON Research Working Paper, June 2010, Brighton: MICROCON, s. 2–9. 
O tym, co skłania osoby nieletnie do wstępowania w szeregi nielegalnych grup zbrojnych w Kolumbii, 
mówią wyniki badań na grupie dziewcząt-byłych żołnierzy. J.A. Carmona Parra, F. Moreno Martín, 
J.F. Tobón Hoyos, Child Soldiers in Colombia: Five Views, „Universitas Psychologica” 2012, nr 11(3), 
s. 755–768.
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paramilitares, to hiszpańska organizacja pozarządowa Tribunal Internacional In-
fancia Afectada por la Guerra zdołała obliczyć, że w Kolumbii w aktywnej służbie 
znajduje się obecnie 14 tysięcy dzieci-żołnierzy (obojga płci). Ponadto członkowie 
wymienionych grup zbrojnych, jeśli nie wykorzystują dziewcząt do walki, to przy-
muszają je do zostania „narzeczonymi” członków oddziału, gwałcą, a następnie 
zmuszają do aborcji i prostytucji, w razie sprzeciwu często je okaleczając132.

Wnioskując po liczbie zarejestrowanych osób poniżej 18. życia, wśród poj-
manych (tylko w tym roku) 1064 bojowników zbrojnych ugrupowań walczą-
cych z rządem w Bogocie prawie jedna czwarta (tj. 255 osób) to właśnie dzieci-
-żołnierze. Od 1999 roku Kolumbijski Instytut Opieki nad Rodziną (El Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF) zarejestrował 5 tysięcy przypadków 
dzieci-żołnierzy (mowa o dzieciach już zdemobilizowanych). Liczba ta może jed-
nak znacząco wzrosnąć, jako że rząd kolumbijski jest w trakcie prowadzonych 
w Hawanie rozmów pokojowych z FARC. Jeśli zakończą się one sukcesem, FARC 
zdemobilizuje około 19 tysięcy żołnierzy, w tym z pewnością wiele dzieci, którym 
trzeba będzie zapewnić opiekę i umożliwić reintegrację ze społeczeństwem133.

Na uwagę zasługuję fakt, że zmęczone wieloletnim konfl iktem zbrojnym 
i świadome długofalowych konsekwencji, jakie niesie z sobą proceder rekrutacji 
nieletnich do sił zbrojnych, kolumbijskie społeczeństwo nie daje już przyzwole-
nia na tego rodzaju praktyki. We wrześniu 2012 roku rząd Kolumbii, USAID134, 
Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji (International Organization for 
Migration – IOM) i Fundacja „Mi Sangre” założona przez kolumbijskiego piosen-
karza Juanes z zapoczątkowały w Kolumbii kampanię sprzeciwiającą się rekrutacji 
dzieci do nielegalnych grup zbrojnych: „Prawo do marzeń” (Soñar es un derecho), 
którą poparło na portalach społecznościowych typu Facebook czy Twitter aż
8,8 miliona Kolumbijczyków135.

132  Hay 14.000 niños soldado en Colombia, „El Espectador”, 12.02.2012, za: http://www.
elespectador.com/noticias/nacional/articulo-326128-hay-14000-ninos-soldado-colombia (dostęp: 
18.11.2013).

133  J. Wyss, Fundación de Miami ayuda a niños ex-soldados de las FARC en Colombia, „El Nuevo 
Herald”, 27.10.2013, za: http://www.elnuevoherald.com/2013/10/27/1600481/los-ninos-de-la-
guerra-aprenden.html (dostęp: 18.11.2013).

134  United States Agency for International Development.
135  Colombia Takes Stand against Recruitment of Child Soldiers, International Organization 

for Migration, 15.02.2013, za: http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/news-and-views/press-
briefi ng-notes/pbn-2013/pbn-listing/colombia-takes-stand-against-rec.html (dostęp: 19.11.2013). 
Zob. więcej: Soñar es un derecho. Yo protejo a la niñez del reclutamiento, ofi cjalna strona kampanii, 
za: http://yoprotejo.org (dostęp: 21.11.2013).
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Podsumowanie

Problem łamania praw człowieka w państwach dysfunkcyjnych w jednym z jego 
najbardziej drastycznych przejawów – rekrutacji i wykorzystywaniu w konfl ik-
tach zbrojnych dzieci-żołnierzy, choć obecny w szerszej świadomości społeczno-
ści międzynarodowej, jak i rządów poszczególnych państw już od blisko dwóch 
dekad, nie doczekał się mimo to adekwatnej do swej skali i skutków propozycji 
rozwiązania. Najprawdopodobniej jednak żadna cudowna recepta nie istnieje. 
Obecnie wiele uregulowań międzynarodowych z zakresu ochrony praw człowie-
ka, ze szczególnym naciskiem na prawa dziecka, ma na celu zapobieganie zjawisku 
dzieci-żołnierzy. W ostatnich latach zapadły również pierwsze wyroki w proce-
sach osób odpowiedzialnych za rekrutację i wykorzystywanie dzieci jako żołnie-
rzy (jak Charles Taylor czy Th omas Lubanga). Niemniej problem dzieci-żołnierzy 
jest tak samo wielowymiarowy jak problem dysfunkcyjności państw. Podobnie 
jak trudno mówić o tego samego rodzaju dysfunkcyjności w przypadku państw 
upadłych takich jak Somalia czy Demokratyczna Republika Konga i państw po-
kroju Kolumbii czy Meksyku, tak samo ciężko porównać trzynastoletnie dziecko-
-żołnierza walczące w szeregach RUF-u w czasie wojny w Sierra Leone, porwane 
w drodze do szkoły, uzależnione przez swych dowódców od narkotyków i alko-
holu, z 16–17-letnim rekrutem-ochotnikiem Wolnej Syryjskiej Armii, który wie-
rzy, że tylko walka w antyasadowskiej opozycji jest szansą na bezpieczny powrót 
jego rodziny z obozu dla uchodźców w sąsiednim państwie. Dlatego też wydaje 
się, że rozwiązania problemu należałoby szukać nie tylko w międzynarodowych 
aktach prawnych, ale również w oddolnych inicjatywach stwarzających dzieciom 
alternatywy, a w razie konieczności zapewniających im fi zyczną ochronę przed 
przemocą (tak by zdesperowani rodzice nie musieli uciekać się do praktyk typu 
night commuters w Ugandzie), przede wszystkim zaś dostosowanych do konkret-
nych uwarunkowań (społecznych, kulturowych, ekonomicznych), w jakich dzieci 
w danym państwie się znajdują.

Problem of Human Rights Violations in Dysfunctional States: the Case of Child 

Soldiers

Dysfunctional states, besides many negative consequences for their populations, always generate suff ering of 

the most vulnerable members of the society, such as children. One of the most drastic consequences of state 

failure is an armed confl ict, and, thereupon, the recruitment of minors for warfare (many of them are children at 

the age of 13–14). It is estimated that in 2012 children were victims of violence in 22 armed confl icts. According 

to the annual report of the Secretary-General of the UN, at least 55 armed groups and national armed forces 

used children as soldiers. The UNICEF believes that at present around 250 000–300 000 of under 18-s are being 

exploited as soldiers in over 30 countries of the world.
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The chapter aims at analyzing the problem of human rights violations in dysfunctional states in one of its most 

dramatic manifestations – use of children in warfare. Although this issue is present in a broader awareness of 

international community and governments of individual countries for over two decades, no solutions, adequate 

to its scale and impact, have been proposed so far. It seems that they should be sought not only on the basis of 

international legal instruments, but also among grassroots initiatives, by proposing from violence, and especial-

ly by taking into account specifi c conditions (social, cultural, economic), in which the children in a given country 

are growing up.
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