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Varje krig är ett
krig mot barnen.
Hundra år senare är det här citatet från
Rädda Barnens grundare Eglantyne Jebb
fortfarande lika aktuellt. Just nu drabbas
miljontals barn runtom i världen av väpnade
konflikter, som de inte på något sätt har
bidragit till att skapa. Barnens rättigheter
kränks ofta – helt utan rättsliga påföljder.
De nya siffror som vi presenterar är
skrämmande:
• 420 miljoner barn – närmare vart femte
barn i världen – lever i ett område drabbat
av väpnad konflikt,en ökning med nästan
30 miljoner barn jämfört med 2016.
• Antalet barn som bor och lever i
konfliktområden har fördubblats sedan
kalla krigets slut.
• 142 miljoner barn lever i områden
med högintensivt krig, det vill säga
områden med fler än 1000 stridsrelaterade dödsfall per år.
• Vår rapport visar att antalet ”grova förbrytelser”
mot barns rättigheter i konflikter, som rapporterats och bekräftats av FN, har blivit nästan
tre gånger fler sedan 2010.
• Hundratusentals barn dör varje år på
grund av indirekta följder av krig, inklusive
undernäring, sjukdomar och avsaknad av
sjukvård, rent vatten och hygien.
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420 MILJONER BARN
LEVER I ETT KONFLIKTOMRÅDE
Att skydda barn i krig – och därmed upprätthålla de
löften som ingåtts i deklarationer, konventioner och
lagar under 1900-talet – är en av vår tids allra största
utmaningar.
Krigens karaktär – och dess konsekvenser för barn –
förändras. Antalet inbördeskrig ökar liksom antalet
väpnade grupper. Världen bevittnar våldsbrott mot
civila, inklusive avsiktliga attacker mot skolor, flickor
som förs bort och förslavas och avsiktlig svält.
Väpnade konflikter blir alltmer utdragna och pågår
under längre tid. Ett exempel är vår tids svåraste
konflikt, kriget i Syrien, som har pågått längre än
andra världskriget. Ju längre en konflikt varar, desto
större indirekt skada orsakar den eftersom grundläggande samhällsfunktioner sätts ur spel. I många
långvariga konflikter suddas dessutom gränserna ut
mellan konflikt och fred.
Konflikterna utkämpas allt oftare i städerna. I Mosul
och Mogadishu hamnar barnen, deras hem och skolor
mitt i skottlinjen och blir mål för urskillningslösa
attacker. I dagens väpnade konflikter finns inte längre
något tydligt avgränsat slagfält, i stället är det barnens
hem och skolor som utgör själva slagfältet.

Barnen i skottlinjen
En allt större del av det väpnade våldet och krigföringen drabbar barn. Barn lider av konflikter på andra sätt
än vuxna, dels för att de är svagare rent fysiskt och
dels för att så mycket mer står på spel för dem. Barnens
fysiska, psykiska och psykosociala utveckling avgörs till
stor del av deras upplevelser under barndomen.
Barn påverkas av konflikter på olika sätt beroende på
ett antal olika personliga egenskaper, framför allt ålder
och kön. Men barn påverkas också olika beroende på
etnicitet, religion, om de lever i städer eller på landsbygden och om de har någon funktionsnedsättning.
Barn påverkas ofta negativt i högre grad av krig än
vuxna gör. Krig får även mer långvariga konsekvenser
för barn och för deras miljö.
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Barn drabbas av konflikter
på tre övergripande sätt:

Bristande efterlevnad
av internationella lagar och regler

1 Barn används avsiktligt som måltavlor.
Att utsätta barn för grymma brott är en effektiv
metod för att sätta skräck i en befolkning – och
därmed en krigsmetod som väpnade styrkor och
grupper använder i många av vår tids konflikter.
Barn blir dessutom ofta måltavlor eftersom de är
lättare att manipulera och utnyttja, som till exempel
soldater eller självmordsbombare. Skolor kan
bli mål av taktiska skäl, till exempel som bas för
rekrytering eller för militära ändamål.

Den här rapporten slår fast att barn som drabbas av
konflikter i dag inte främst gör det på grund av att de
saknar identifierade rättigheter utan på grund av
bristande efterlevnad av dessa rättigheter. Väpnade
grupper, oftast inklusive regeringsstyrkor, begår brott
mot barn. Brott som i bästa fall bemöts av internationell likgiltighet. I värsta fall av internationell delaktighet.

2 Barn drabbas av urskillningslösa eller
oproportionerliga militära attacker.
Barn kan dödas eller skadas av landminor eller
explosiva vapen som med hjälp av kraftiga tryckvågor sprider splitter i tätbefolkade områden.

• Statliga och icke-statliga väpnade aktörer förmår
inte upprätthålla relevanta lagar inom sitt eget
agerande. Aktörerna kräver inte heller att lagar
upprätthålls och efterlevs av deras allierade och
andra aktörer som de har inflytande över.
• Världens regeringar gör alltför lite för att ställa de
som begår brott mot barn i konflikt inför rätta.
• Det investeras för lite i insatser på plats för att
skydda barn i krig och för att främja barnens
återhämtning.

3 Barn drabbas i stor omfattning av indirekta
konsekvenser av väpnade konflikter.
Bland annat genom tvångsförflyttning, ständig
osäkerhet och avsaknad av grundläggande samhällsfunktioner som sjukvård, vatten och hygien.
Krigets indirekta konsekvenser leder till långt fler
barns död än de direkta, men även att många fler
barn går miste om sin skolgång och möjligheten
till en bättre framtid.

De 10 värst konfliktdrabbade
länderna att växa upp i:
Afghanistan
Nigeria
Centralafrikanska
republiken
Somalia

Men det finns hopp. När regeringar och andra aktörer
väl har bestämt sig för att upprätthålla en hög standard har vi sett att regler, lagar och normer har
utarbetats för att stävja våld. När regeringar och
internationella organ har bestämt sig för att utkräva
ansvar har förövare straffats. När regeringar och
multilaterala organisationer har investerat i faktiska
praktiska insatser, har barn skyddats och liv har
kunnat räddas.
Rapporten, Stoppa kriget mot barnen, utgör
grunden till en internationell handlingsplan för att
skydda barn i krig och väpnade konflikter. Ledare och
regeringar har en särskilt viktig roll att spela. Vi
uppmanar dem att:
• säkerställa att internationella lagar och normer
efterlevs i väpnade konflikter
• ställa förövare till svars för sina handlingar

Demokratiska
republiken Kongo

• genomföra praktiska insatser för att skydda barn
på plats och främja deras rehabilitering och
återhämtning.

Sydsudan

Det är nu hundra år sedan Eglantyne Jebb, som
lanserade idén om barns rättigheter, inledde sitt
arbete. Det är trettio år sedan FN:s Barnkonvention
antogs. FN:s generalförsamlings 74:e session i september
2019 är därför ett lämpligt tillfälle för världens regeringar
att återigen befästa sitt åtagande att skydda barn i
konflikt genom specifika löften om åtgärder.

Irak
Syrien
Mali
Jemen
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Det finns tre huvudsakliga aspekter av den kris som
drabbar barn i konflikter i dag:

För de barn som lever i världens konfliktzoner
kan de här åtgärderna inte komma snart nog.
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VÅR LISTA FÖR ATT
STOPPA KRIGET MOT BARNEN
Utifrån principen att alla barn har grundläggande
rättigheter presenterar vi tio tydliga och obestridliga mål:
 Alla barn skyddas från att dödas och skadas
 Skolor och sjukvårdsanläggningar behandlas
som fredliga och skyddade zoner
 Varje barn skyddas från våldtäkt och sexuella övergrepp
 Inget barn rekryteras till väpnade styrkor eller grupper
 Alla barn i konflikter skyddas från bortförande,
ofrivilligt kvarhållande och tvångsförflyttning
 Inget barn nekas tillgång till
humanitära insatser i en konflikt
 Brott mot barns rättigheter i konflikter övervakas
och rapporteras noggrant och straffas med påföljder
 De som utför, uppmanar till eller har överseende
med brott mot barn i konflikter ska ställas inför
rätta och dömas för sina handlingar
 Varje barn som skadas eller påverkas negativt av
krig får praktisk hjälp och stöd att hantera
situationen, återhämta sig och återuppbygga sitt liv
och sin tillvaro
 Alla barn som berörs av konflikter har tillgång
till utbildning av hög kvalitet.
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Jemen:
Åttaåriga Razans öga skadades allvarligt när hon
träffades av splitter under ett flyganfall i Hodeida.
Vi såg till att Razan fick komma till en specialistklinik
för akut kirurgi och ger henne nu psykosocialt stöd
för att bearbeta vad hon varit med om.
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LYSSNA PÅ VAD VI HAR ATT SÄGA
Budskap från barnen i
Mali, Sudan, Colombia, Jemen och Syrien
Innan kriget kom levde vi i fred.
Innan kriget kom kunde vi vara barn.
Skolan var en plats där vi lärde oss nya saker
och utvecklades, där våra röster blev hörda.
Gatorna fylldes av skratt när vi sprang runt
och lekte.
Vi minns ett liv utan krig.
Och vi vet att en barndom i fred är möjlig.
Men idag får vi betala priset för de vuxnas krig.
Vi är rädda.
Våra lekplatser har förvandlats till farliga platser.
Vi gömmer oss under köksbordet.
Vi hör bomber, explosioner och skott som avlossas.
Vi tvingas sluta i skolan och vi tvingas lämna våra hem.
Många av oss har förlorat föräldrar, syskon och
grannar.
Vi tvingas arbeta, tigga eller till och med döda
för att överleva.
Vi gifter oss som barn och föder egna barn.
Vi har torterats, kidnappats, våldtagits och tystats.
Vi känner ilska, bitterhet och sorg.
Vi går och lägger oss hungriga.
Några av oss vaknar aldrig.
Vårt nu och vår framtid har satts på paus.

Tysta inte våra röster
och våra drömmar.

Tysta inte våra röster och våra drömmar.
Lyssna på vad vi har att säga.
Lyssna på våra åsikter.
Vi vill att kriget ska få ett slut.
Vi vill inte höra ett enda skott till.
Tillsammans kan vi låta det förflutna
bli en bro till framtiden.
Vi har stora drömmar, både för oss själva
och för våra länder.
Vi drömmer om länder i fred,
där vi är med och fattar besluten – eftersom
vi är våra länders nutid och framtid.
Mitt under kriget drömmer vi om ett land
där alla barn kan leka tryggt i sina kvarter
och gå i en skola fri från våld.
En plats med biografer och parker och med
elektricitet, så att vi kan se på tv.
Allt detta borde inte bara vara drömmar,
det borde vara vår verklighet.
Det handlar om våra rättigheter.
Som ledare är det er plikt att trygga dessa
rättigheter.
Vi uppmanar världens ledare att se till
att vi får gå i skolan, leka och känna oss trygga
– i alla situationer.
Vi ber världens ledare att byta bomber mot böcker,
pistoler mot pennor, krig mot lekar, gråt mot skratt
och hat mot kärlek.
Vi ber världens ledare att låta alla barn le igen.
Vi ber världens ledare att välja fred, att lova att
skydda ossoch se till att vi får utvecklas.
Vi ber världens ledare att göra det möjligt för oss
att bli de bästa versionerna av oss själva.
Vår gemensamma framtid står på spel.
Vi kräver att ni agerar nu.
De här budskapen kommer från samtal
med barn som genomfördes i januari 2019.
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Tack!
Denna rapport har författats av George Graham, Mariam
Kirollos, Gunvor Knag Fylkesnes, Keyan Salarkia och Nikki
Wong från Rädda Barnen med produktionsstöd från James
Denselow, Ida Haugen-Poljac, Kristoffer Nilsen, Ravi Wickremasinghe
och andra kollegor från Rädda Barnens rörelse, som bidragit
med sin expertis och granskning.
Vi vill tacka forskarteamet på the Peace Research Institute i Oslo
(PRIO) för deras bakgrundsrapport och analys ”Children
Affected by Armed Conflict, 1990-2017” – specifikt Gudrun
Østby, Siri Aas Rustad, Andreas Foro Tollefsen.
Vi vill också tacka kollegor från Every Casualty Worldwide,
Geneva Call, the London School of Economics, Norwegian
People’s Aid och The Arsenal Foundation för deras bidrag.
Och viktigast av allt; Vi vill tacka de barn som delat med sig av
sina vittnesmål, upplevelser och drömmar om framtiden i
rapportens förord och fallstudier.
För att skydda medverkandes identiteter har namnen bytts ut.
Save the Children © 2019, Illustrationer av Tomas Drefvelin

Rädda Barnen
107 88 Stockholm
Besöksadress: Gustavslundsvägen 141
Tel: 08-698 90 00 kundservice@rb.se
www.räddabarnen.se
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