
Børnesoldater 
presses til brug 

af stoffer

UNICEFs medarbejdere i Sydsudan fortæller, hvordan de hjælper 
tidligere børnesoldater med at komme sig efter livet som soldat,  

hvor drab og voldtægt er en del af hverdagen, og stoffer og  
alkohol bruges som både tvang og lindring.

AF STENER VOGT OG HELENE SANDBU RYENG



”Der var alkohol og stoffer i lejren. Det var overalt”, 
siger Matthew. Det er ikke hans rigtige navn, men af 
hensyn til hans sikkerhed har vi ændret hans og alle 
andres navne i denne artikel. Matthew er 17 år gam-
mel, men var bare 14, da han blev hentet af soldaterne.

”Det var nat, da soldaterne kom”, husker Matthew. ”Jeg 
var på mit værelse, da de kom. De havde allerede stjå-
let alt, hvad der var af medicin fra det lokale sundheds-
center, og de sagde, jeg skulle bære tyvegodset for 
dem. De var mange, og de havde alle sammen våben. 
Jeg var meget bange. De var ikke aggressive, men 
meget arrogante.”

Matthew fortæller, at de gik hele natten for at komme 
til gruppens tilholdssted, og dette blev starten på livet 
som barnesoldat. I lejren fik han og de mange andre 
børn, flere var fra nabolaget, hvor han selv kom fra, 
instruktion i, hvordan man skal rense våben og skyde.

Den nye tilværelse indebar plyndring af civilbefolknin-
gen i området, kampe og meget skydning. Matthew 
kæmpede med at tilpasse sig til det nye liv som soldat.
”Jeg blev ofte tilbage for at vogte lejren, når de andre 
drog i kamp, men når jeg blev tvunget til at være med, 
gemte jeg mig ofte, når kampene var værst, sådan at 
jeg ikke vidste, hvem der blev dræbt.” 

Matthew fortæller, at alkohol og hash, også kaldt ’Ban-
gi’, var tilgængeligt for alle soldaterne, inklusive bør-
nene. Mange tog det for at blive høje før et angreb og 
for at bedøve smerterne bagefter. Mathew siger, han 
aldrig prøvede det. ”Jeg havde det ikke godt i lejren, 
men jeg prøvede det ikke, fordi jeg så, hvad det gjorde 
ved de andre. Det ville gøre mig unormal og gøre, at 
jeg mistede kontrollen.”

Stoffer er nemt tilgængelige
Tilgængeligheden af stoffer er noget, UNICEF har hørt 
fra mange af børnene, som er sat fri fra de væbnede 
grupper i Sydsudan, og som nu får hjælp fra UNICEF 
og partnere til at starte et nyt liv. David fortæller, at 
ældre mænd i landsbyen i nærheden af lejren solgte 
det til dem. De betalte med penge, de havde stjålet på 
plyndringstogterne, eller kød, hvis de for nylig havde 
skaffet mad. Flere af børnene, UNICEF arbejder med, 
fortæller ligesom Matthew, at de valgte ikke at bruge 
stoffer, fordi de så, hvad det gjorde ved deres medsol-
dater. Esther fortæller, at de havde god adgang til både 
alkohol og stoffer, men at hun ikke rørte det, fordi det 
“ofte ikke gik så godt for dem, som brugte det”. Tho-
mas fortæller dog, at de ikke havde noget valg, og at 
de blev presset til at tage stoffer, før de skulle i kamp.

Matthew er ikke længere børnesoldat, 
men er nu i UNICEFs reintegreringsprogram. 
Foto: UNICEF Sydsudan/Holt

Stener Vogt er Child Protection 
Specialist ved UNICEF Sydsudan

Helene Sandbu Ryeng er Communica
tions Specialist ved UNICEF Sydsudan
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Et barn før løsladelsen i Bakwiri i Sydsu
dan i 2018. Foto: UNICEF Sydsudan/Rich

Det er vanskeligt at sige, hvor mange børnesoldater, 
der bruger stoffer, da det er vanskeligt at gennemføre 
strukturerede undersøgelser. De forskellige lejre ligger 
ofte utilgængelige og langt ude i bushen, og selv om vi 
besøger lejrene, er det ikke altid muligt at have fortro-
lige samtaler. Dog, baseret på samtaler med mange af 
de over 3000 børn, som er sat fri fra væbnede grupper 
og indskrevet i UNICEFs reintegreringsprogram, er der 
meget, som tyder på, at stoffer har været let tilgængeli-
ge for mange. På den anden side fortæller flere af bør-
nene om mangel på næsten alt. De går sultne rundt, 
fordi der ikke er mad tilgængelig, de har ikke adgang 
til medicin, når de er syge, tøj og våben er slidte, og 
vandet, de drikker, er råddent. Stoffer koster penge, og 
det er noget, de ikke har. Og havde de haft penge, så 
ville mad være førsteprioritet.

Det er ikke vanskeligt at forstå, hvorfor kommandanter 
og generaler gør stoffer tilgængelige for børnesoldater-
ne. Rigtig mange af børnene fortæller om forfærdelige 
leveforhold, udstrakt brug af fysisk og psykisk vold, og 
at de tvinges til at udføre grusomme handlinger som 
drab og voldtægt. Børn er ikke trænede drabsmaski-
ner, og som mange af børnene fortæller os, er det van-
skeligt for dem at udføre disse handlinger. Stoffer gør 
det ikke nemmere, men de føler mindre, bliver mere 
følelsesløse – og det er en fordel for lederne af de 
væbnede grupper, som giver ordrer. Børnene bliver på 
den måde nemmere at håndtere som soldater. Dette er 
ikke unikt for væbnede grupper i Sydsudan, men rap-
porteres også fra andre lande, hvor der er – eller har 
været – udstrakt brug af børnesoldater, for eksempel 
Sierra Leone.

Samtidig er det vigtigt at sige, at ikke alle børnesolda-
ter bliver brugt til kamp og vold. Mange har også andre 
opgaver, såsom tøjvask, hente vand, være portører og 
vagter. Det betyder ikke, at deres tilværelser er min-
dre vanskelige, men de er mindre eksponerede for de 
mest voldsomme oplevelser.

Tilbage til livet
Reintegreringen af børnene tilbage til samfundet er 
en lang og kompliceret proces. Som fortalt tidligere i 
artiklen, så bærer mange af børnene onde minder og 
oplevelser med sig, som de må finde en måde at leve 
med. Det inkluderer at identificere alternativer i stedet 
for rusmidler til at give dem ro i sindet. For de af børne-
ne, som har indtaget stoffer eller alkohol som soldater, 
vil afrusning og abstinenser være en del af den første tid 
uden for den væbnede gruppe. Der findes ikke egent-
lige afrusningsklinikker i Sydsudan, sundhedsvæsenet 
er svagt, og tilgang til sundhedstjenester er generelt 
dårlig. Abstinenser er ubehagelige og også ofte smer-
tefulde, men vores erfaring er, at det ikke nødvendigvis 
fører til, at børnene ønsker at bruge stoffer igen. Mange 
af børnene associerer brug af stoffer med de negative 
oplevelser i de væbnede styrker, og det ønsker de sig 
ikke tilbage til. Vi har ikke registreret, at mange fortsæt-
ter med at indtage stoffer eller alkohol efter løsladelse 
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Esther har nu et barn, som hun må tage vare på. Hun blev gravid,efter  
hun blev sat fri fra den væbnede gruppe. Foto: UNICEF Sydsudan/Holt



fra den væbnede gruppe. Der er brug for mere forskning 
til at forstå hvorfor, men plausible årsager kan være, at 
”triggerne” ikke længere er der, og tilgængeligheden 
derfor er reduceret, inklusive tilgang til penge.
Rehabilitering og reintegrering indebærer også, at til-
liden til voksne, som er tyndslidt, må bygges op igen 
fra bunden af, og mening og ny retning i livet må slå 
rod. Det findes ingen enkle løsninger for at skabe dette 
for børnene, men metodisk opfølgning og vejledning 
af børnene over tid er det, vi har set, giver resultater 
og reducerer chancen for tilbagefald. Dette arbejde 
kommer med en prisseddel, men der er ingen genveje, 
hvis vi skal skabe varige positive ændringer for disse 
børn, som har fået barndommen ødelagt og alle deres 
grundlæggende rettigheder frataget.

Vi ved ikke nøjagtigt, hvor mange børnesoldater der 
er i Sydsudan. Vores bedste estimat, baseret på til-
gængelige data, er, at op til 19.000 børn er blevet re-
krutteret af væbnede styrker og grupper. Eftersom vi 
har mangelfulde data, ved vi heller ikke nøjagtigt, hvor 
mange børn der har behov for hjælp til frigivelse.

Det er organisationen ’National Disarmament, Demo-
bilisation and Reintegration Commission’ (NDDRC), 
som formelt har mandatet til at løslade børn fra både 
de stående styrker og oppositionsgrupperne. Hove-
dudfordringen er at finde ud af, hvor børnene er. På 
grund af UNICEFs specielle situation i Sydsudan som 
en langvarig og neutral humanitær aktør med et bredt 
netværk er det ofte UNICEF, som får at vide, hvis – 
og hvor – der er børn, som bliver brugt af væbnede 
styrker og grupper. Herefter kan vi tage kontakt til 
personer i lokalsamfundet, som vi tror, har kontakt 
med nogen i gruppen. Så forhandler vi gennem disse 
”mellemmænd” for at få kontakt med gruppens ledel-
se. Når kontakten er oprettet, så forsøger vi at få et 
møde sat i stand, hvor vi informerer om betydningen 
af, at børnene bliver løsladt. 

Det er afgørende, at børnenes kommandanter er enige 
i, at børnene skal løslades, fordi børnene har brug for at 
høre, at de ikke længere skal være under deres kom-
mando, men vende tilbage til forældrene og gå i skole. 
At returnere til et civilt liv er ikke enkelt, og hvis det ikke er 
tydeligt fra kommandanterne, at børnene ikke længere 
er ønsket af gruppen, kan det stadig være fristende for 
børnene at vende tilbage som en nem løsning, når det 
nye liv føles vanskeligt. Det er også vigtigt, at komman-
danterne offentligt siger, at de ikke længere skal bruge 
børnene som soldater, da det binder dem til ”masten”, 
hvis konflikten igen tilspidser sig. For de oppositions-
grupper, som har sluttet sig til fredsaftalen i Sydsudan 
fra september 2018, er der et samarbejdsforum i Juba, 
hvor repræsentanter for grupperne mødes sammen 
med NDDRC, UNMISS (FN’s fredsbevarende styrke i 
Sydsudan) og UNICEF for at blive enige om, hvor arbej-
det med løsladelse af børnene skal prioriteres. 

De væbnede grupper fandt sammen i 2018 for at lave 
en handlingsplan for seks grove brud på børns rettig-
heder i konflikt – den første i verden. Det er et skridt i 
den rigtige retning for at få afsluttet brug af børn som 
soldater i Sydsudan. Dog ved vi, at det er implemente-
ringen, som er vanskelig, ikke at lave planen. Ydre fak-
torer som konfliktniveau spiller også ind. Efter at freds-
aftalen blev underskrevet i september 2018, har der 
været en betydelig nedgang i voldshandlinger relateret 
til den politiske konflikt, og i alle hovedpunkter overhol-
des fredsaftalen. Således går også behovet for børne-
soldater ned. Freden er imidlertid skrøbelig, og derfor 
er det vigtigt for UNICEF at fortsætte arbejdet med at 
hindre, at børn bliver rekrutteret af væbnede grupper. 
Det sker gennem dialog og kapacitetsopbygning med 
fokus på børns rettigheder og bevidstgørelse omkring, 
hvor ødelæggende det er for børn at blive brugt som 
soldater. Videre er det en prioritet at få løsladt de børn, 
som fortsat er i de væbnede gruppers rækker, og hjæl-
pe dem tilbage til et normalt liv. Det er krævende arbej-
de, men det er ikke noget alternativ at give op.

”Det bedste ved at blive sat fri er min sindstilstand. I 
lejren havde jeg det ikke godt, og alt, der skete omkring 
mig, fik mig til at føle mig dårlig. Nu har jeg det bedre. 
Jeg vil aldrig tage tilbage, det var så forfærdeligt, jeg vil 
hellere leve af et lille stykke land og dyrke jorden end at 
tage tilbage,” afslutter Matthew.
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Erhvervstræning er en del af reintegreringsprogrammet i UNICEF. 
Gabriel lærer elektronik. Foto: UNICEF Sydsudan/Holt
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