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1 JAK ČÍST
BACKGROUND?
Tento background report vznikl pro účely
simulovaného jednání Výboru pro odzbrojení
a mezinárodní bezpečnost OSN na Pražském studentském summitu. Má zejména pomoci delegátům se sepsáním stanoviska jimi zastupovaného
státu a slouží jako základní zdroj informací k dané
problematice. Background se zaměřuje na využívání
dětí v ozbrojených konfliktech a na kroky mezinárodních společenství, která se problémem zabývají.
Byl napsán v červenci roku 2020, od čehož se odvíjí
aktuálnost obsažených dat.
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2 ÚVOD
Využívání dětí ve vojenských konfliktech, ať už se jedná
místní platné zákony nezplnoletňují. 4 I přesto jsou však odo účast na přímých bojích, nebo o podpůrné funkce, provází
hadem desítky tisíc dětí stále součástí různých ozbrojených
válečné konflikty naskupin ať už vládních,
příč historií. Složení
či nevládních.5 Přesné
antických armád či
statistiky neexistují,
Entusiasmus rekrutů, kteří z valné
dětská křížová výprotože zúčastněné
části nedosáhli věku osmnácti let 1 na za‑
prava sice jasně ukastrany zpravidla jakézují, že v minulosti
koliv zneužívání dětí
čátku první světové války, se mísil s nuce‑
přítomnost dětí na
popírají a pozorovaným odvodem
bitevním poli nebyla
telům brání ve vyšetčtrnáctiletých chlapců v Německu na konci
kuriozitou,
statisřování.6 Děti jsou pro
druhé
světové
války
2.
Především
v
Evropě
tická dokumentace se
tyto skupiny vítanou
a v Severní Americe se postupem času od
však začala objevovat
posilou, protože jsou
teprve v minulém
psychicky manipupodobných praktik upouštělo a zejména
století. Entusiasmus
lovatelné a obsluhu
v posledních letech otázka dětských vojáků
rekrutů, kteří z valné
jednoduchých
ručnabyla na důležitosti.
části nedosáhli věku
ních zbraní obvykle
osmnácti let1 na zazvládnou již od věku
čátku první světové
osmi let. Dívky navíc
války, se mísil s nucebývají v ozbrojených
ným odvodem čtrnáctiletých chlapců v Německu na konci
skupinách pohlavně zneužívány a týrány.7 Pokud děti předruhé světové války2. Především v Evropě a v Severní Amežijí, odnáší si tak vedle zranění a zdravotních obtíží také
rice se postupem času od podobných praktik upouštělo a zevážné psychické problémy. Po konci „služby“ je společnost
jména v posledních letech otázka dětských vojáků nabyla na
často nepřijímá zpět, a tak bývalí dětští vojáci upadají do
důležitosti. V Ženevských úmluvách se vymezení dětského
kriminality nebo pokračují v bojích sami za sebe.<?>
věku od narození do 15 let a faktický zákaz jejich nuceDěti tvoří podstatnou část organizací operujících
ného náboru podařilo zařadit až do Dodatkového protokolu
v dnešních konfliktních zónách. Pro postupnou deeskalaci
I v roce 1977.3 Samotná OSN se pak výslovnými zákazy rea odzbrojení zúčastněných aktérů, vedoucí k míru v těchto
krutace dětí začala zabývat teprve po roce 1989, kdy byla
regionech, je tak prioritou zabývat se řešením perspektivy
sepsána Úmluva o právech dítěte. Dle ní se za děti považují
dětských vojáků.
lidské bytosti, které nedovršily 18. rok života a zároveň je

3 DŮVODY DĚTÍ PRO VSTUP DO OZBROJENÝCH SLOŽEK
Extrémním je pak případ afghánského chlapce Wasila Ahmeda, který jako desetiletý úspěšně
velel při obraně své domovské vesnice poté, co bojovníci hnutí Taliban zastřelili jeho strýce, dů‑
stojníka místní policie. Bezpečnostní složky z Wasila udělali ikonu vystavenou pozornosti médií.
O rok později Wasila zavraždili přívrženci hnutí Taliban na místním trhu.46

Důvody pro předčasné angažmá v ozbrojeném konfliktu
se různí. Obvyklým postupem pro teroristické organizace
je provést nájezd na osídlení, zavraždit rodiny, unést děti
a donutit je ke službě.8 Najdeme ale nezanedbatelný počet

případů, kdy se děti k vojsku dají dobrovolně. V Africe je
například v některých regionech používání zbraně spojováno s nabytím dospělosti.9 Právě zmíněná rodina může být
paradoxně také důvodem pro vstup dítěte do ozbrojených
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složek, pokud někdo z rodičů nebo příbuzných již jejich členem je. Dalším z významných důvodů brzkého vstupu do
ozbrojených složek bývá chudoba – velitelé se povětšinou
starají o to, aby jejich muži přežili. A jeden z neméně důležitých důvodů je vlastní bezpečí, ať už jde o aktivní obranu
domova, nebo pomyslné „vytí s vlky“, u kterých hrozí, že se
mohou obrátit proti civilistům.10 Děti závislé na drogách se
mohou k ozbrojeným kartelům uchýlit kvůli pravidelnému

přísunu dávek narkotik. Stejně tak se ale naopak stává, že
závislost na narkotiku vytváří kartel až zpětně u svých
členů.11 V Evropě a Severní Americe jsou pro nezletilé jiné
lákavé důvody pro vstup (ty se však nijak zásadně neliší od
důvodů zletilých pro vojenskou službu) – často je to bezplatný přístup k vyššímu vzdělávání, získání odborných
kvalifikací či prostá touha po dobrodružství.12

4 MEZINÁRODNÍ LEGISLATIVA A ÚMLUVY
4.1 Ženevské úmluvy – Dodatkový
protokol I, 197713
Poprvé zde byla stanovena věková hranice, pod kterou
je nucené rekrutování nepřípustné – a to na 15 let. Zároveň byla stanovena pravidla pro zacházení s uniformovanými dětmi mladšími tohoto věku, kterým byla přiřknuta
stejná práva jako civilistům. Mimo jiné zakazuje popravovat
v souvislosti s konfliktem osoby mladší osmnácti let. Tím
byl položen zásadní milník pro vnímání ozbrojených nezletilců. Protokol ovšem také uděluje výjimku pro dobrovolné
rekruty bez věkového omezení. Stejně jako ve všech ostatních článcích protokolu se tento dodatkový protokol omezuje pouze na mezinárodní konflikty a zcela pomíjí nevládní
ozbrojené skupiny.

4.2 Úmluva o právech dítěte, 198914
Oproti Ženevským úmluvám nepřináší sice nic nového,
v lehce pozměněné formě však přenáší již dohodnutý právní
rámec na půdu OSN. Stejně jako její předchůdce se vztahuje
pouze na státy a samostatné válčící skupiny, státům však
uděluje povinnost pokusit se všemi dostupnými prostředky
rekrutování dětí zabránit.

4.3 Speciální zástupce pro děti
v ozbrojených konfliktech, 1996
Rezoluce Valného shromáždění A/RES/51/77 v roce
1996 pověřila Generálního tajemníka OSN jmenováním
zástupce soustředěného pouze na děti zapojené do ozbrojených konfliktů.15 Od daného roku podává speciální zástupce
pravidelně Sekretariátu informace o situaci za pomocí misí
OSN ve státech, kde jsou děti v ozbrojených složkách systematicky zneužívány. Spolupracuje také s nevládními armádami, které klasifikuje podle porušování mezinárodního
práva s ohledem na využívání dětí16, a prostřednictvím
jednání se pokouší docílit alespoň částečného omezení zmíněných praktik. Většina těchto skupin však monitorování
a spolupráci na nápravě odmítá.

4.4 Kapské zásady, 199717
Kapské zásady byly ve svém rozsahu a zastoupení signatářů omezeny na Afriku. Díky velmi striktním podmínkám
a vysokému počtu ratifikací napříč kontinentem z ní udělaly
region s jednou z nejlepších právních ochran pro dětské vojáky na světě. Počítá mimo jiné s proaktivními kroky vlád
k demobilizaci všech dětských vojáků (a to včetně těch nevládních) a následným zajištěním adekvátní péče. Všichni
signatáři se také zavázali podepsat OPAC (viz níže) po jeho
dojednání. Dohoda byla zajímavá také ochranou dětí před
vystavení médiím – tímto krokem z vládních vojsk zmizela
propagandistická vyobrazení nezletilých „hrdinů“. V některých signatářských zemích se pak situace skutečně zlepšila,
k plošné demobilizaci dětí ale nedošlo.

4.5 Římský statut Mezinárodního
trestního soudu, 199818
Součástí ujednaných činů, které jsou klasifikovány jako
trestné, jsou v Římském statutu také nábory dětí mladších
patnácti let vládními armádními složkami ať už nucené, či
dobrovolné. Zakázané je také jakékoliv zapojování dětí do
bojů. Jelikož jsou zde jednotlivými signatáři státy, zahrnuje
tato podmínka také vládou zaštítěné milice (např. syrské
NDF, nebo Íránské revoluční gardy), ne však mimovládní
ozbrojený sektor.

4.6 OPAC – Opční protokol k Úmluvě
o právech dítěte, 200019
Úmluva o právech dítěte se nezabývala přímo dětskými
vojáky, a proto byla o 11 let později zahájena jednání o dodatku, který by dále omezil nábor nad rámec Ženevské
úmluvy. Ačkoliv většina států mezinárodního společenství v té době byla ochotna vzdát se jakéhokoliv zapojení
nezletilých do armád, narazili diplomaté na houževnatý
odpor států, které svou nastavenou tradicí závisely na příjmu nezletilých rekrutů (jednalo se o Velkou Británii, Spojené státy, Bangladéš, Izrael, Jižní Koreu, Kuvajt, Pákistán
a Kubu). 20 Ty ale byly ochotny souhlasit se zákazem zapojení
vojáků mladších 18 let do přímých bojů. 21 Věková hranice
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pro zákaz nuceného náboru byla zvýšena z patnácti na osmnáct let a státům disponujícím nezletilou odvedenou silou
bylo nařízeno se o demobilizované děti řádně postarat a poskytnout jim náležitou psychickou a zdravotní podporu. Nevládním ozbrojeným skupinám byl nábor vojáků mladších
osmnácti let (ať už dobrovolný, či nedobrovolný) celosvětově zcela zakázán.

4.7 Pařížské zásady, 200722
Z nápadu rozšířit striktní podmínky Kapských zásad

i na mezinárodní úroveň se nakonec ve spolupráci UNICEF
a Francie zrodila Pařížská dohoda. Konference se ale zúčastnilo pouze 59 států a někteří z klíčových aktérů (např.
Pákistán, Myanmar nebo Sýrie), kteří dle OSN dlouhodobě
práva dětí ve vztahu k armádám porušují, se k dohodě nepřipojili. Zároveň jako vojáky jednoznačně kategorizují i děti,
které v ozbrojených skupinách nevyvíjí přímou bojovou
činnost. Pařížské zásady jsou na mezinárodním poli zatím
posledním větším projevem úsilí v kontextu odzbrojování
dětských vojáků.

5 MEZINÁRODNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMU
Snahy o řešení problému dětských vojáků na mezinárodním poli přesahují rámec „pouhého“ odzbrojení a zachází
dále. V otázce se angažují významné instituce. V úzkém
kontaktu s Generálním tajemníkem OSN je UNICEF23 soustředící se především na reintegraci dětí zpět do civilní společnosti. Důležitou práci donedávna zastávala i nezisková
organizace Child Soldiers International, která se pokoušela
o mapování a vytváření statistických dat o počtech ozbrojených dětí24, utváření nápravné legislativy a zvyšování veřejného povědomí o problematice s dětskými vojáky spojené.
Ta však v roce 2019 ukončila kvůli složité finanční situaci
a těžkým podmínkám pro další fungování svou činnost. 25
V jejích šlépějích následují např. organizace War Child

a Child Rights International Network. Svůj podíl na vytvoření pevného právního rámce má i OBSE26, která zdůrazňuje
roli dětí a mládeže v řešení konfliktů a soustředí se na prevenci v rizikových oblastech Evropy. Na diplomatickém poli
se pak angažuje Speciální zástupce pro děti v ozbrojených
konfliktech Generálního tajemníka OSN a jeho oddělení27,
které vyvíjí soustavné úsilí při mezinárodních jednáních
a sestavuje každoroční detailní hlášení o současné situaci. 28 To tvoří faktické podklady pro velkou část publikací
na toto téma. V současné době ale téma dětských vojáků
nestojí v popředí pozornosti mezinárodního společenství
a v blízké budoucnosti není plánováno žádné další ujednání
nového právního rámce.

6 SITUACE V REGIONECH
6.1 Afrika
I přes značný nátlak mezinárodní komunity a velké angažmá humanitárních institucí je situace dětských vojáků
v některých regionech Afriky stále vážná. V posledních
letech se dokonce začíná opět zhoršovat. 29 Zejména střední
Afrika je stále pohlcena konflikty, v nichž jsou dětští vojáci
běžně nasazováni. Chudoba spolu s častou ideologickou indoktrinací činí děti velmi manipulovatelnými a nestabilita
státních institucí maří jakékoliv pokusy o zastavení jejich
rekrutace. Milicím je pak velmi složité děti odebrat. I přes
snahu misí OSN MONUSCO, MINUSCO a UNMISS o jejich
postupné odzbrojování a reintegraci do společnosti se stále
mnoho dětí nemá šanci z ozbrojených skupin vyvázat.30
Vyhraněné teroristické skupiny navíc situaci dále komplikují svou neochotou přistoupit k jakémukoliv dialogu.
I přes ratifikaci Kapských dohod a OPAC se k rekrutování
dětí mnohdy uchylují i některé vládní složky.31 Nemusí zde
však jít nutně o cílený nábor mladistvých, protože u rekrutů

bývá těžké rozlišit skutečný věk.

6.2 Asie, Austrálie a Oceánie
V Asii není problém s dětskými vojáky mezi jednotlivými státy tak rozšířený. O to více je vyostřený v oblastech,
kde konflikty stále pokračují, např. v Mynamaru či v příhraničním Thajsku.32 Děti slouží i ve vládních armádách, ačkoliv
se obvykle nejedná o nucené nábory33. V oblasti navíc není
příliš mnoho misí OSN, které by se rekrutováním dětských
vojáků přímo zabývaly. Absence těchto misí je ale kompenzována vyjednáváním akčních plánů, jejichž součástí
je často i ukončení náboru dětí. Ty jsou vedeny jak s vládními, tak nestátními aktéry.34 Speciálním případem je pak
Blízký východ, kde se míra náboru dětských vojáků mění
v závislosti na intenzitě konfliktu. Obvykle se zde k dětem dostávají nevládní skupiny, které se však k rekrutaci
uchylují pouze při vysoké eskalaci a zoufalství (např. IS při
obraně posledního drženého území, nebo Houthiové při ob-
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léhání přístavu Hudajda). V některých oblastech, zejména
v jihovýchodní části Asie, jsou také velmi aktivní zločinné
organizace, které děti zaměstnávají a ozbrojují. Jelikož však
jde převážně o lokální organizace, neexistuje jejich ucelený
přehled. Odlišným případem je Austrálie, která umožňuje
působení v armádě mladistvým se souhlasem zákonného
zástupce.<?>

6.3 Severní a Jižní Amerika
Vzhledem k poklesu počtu konfliktů v Jižní Americe se
za poslední dvě desetiletí situace ohledně dětských vojáků
zlepšila. Kolumbijský FARC, spolu s ostatními skupinami
operujícími v ilegalitě, byl hlavním hybným faktorem pro
ozbrojování dětí a eventuálně uzavřené mírové dohody do
jisté míry ulehčily jejich návrat domů.35 Mocenské vakuum
však v některých případech zaplnily jiné ozbrojené skupiny,
a problém tak stále není zcela vyřešen není.36 V oblasti působí mnoho drogových kartelů, z nich část děti ozbrojuje.
Děti se případně stávají členy milic, které proti kartelům
bojují.37 Nejaktivnější jsou kriminální organizace v Mexiku,
jejich vliv ale sahá až k severu Jižní Ameriky. Velký podíl
na náboru dětí mají také skupiny mladistvých provozující
kriminální činnost, které se nezřídka uchylují k ozbrojeným
výpadům.38 V USA39 a Kanadě 40 sice neprobíhají otevřené
konflikty, nezletilí jsou zde však rekrutováni do státních

armádních složek, popř. jsou k armádě přidružováni (např.
v rámci programu JROTC41). Tento nábor však probíhá zcela
na bázi dobrovolnosti.

6.4 Evropa
Pravděpodobnost, že se dítě stane v Evropě součástí
ozbrojeného celku, je sice v porovnání se zbytkem světa
(i díky ratifikaci OPAC napříč kontinentem 42) velmi nízká
(především díky zajištění základních životních potřeb),
neznamená však, že se zde dětští vojáci nevyskytují. Vedle
pokračujících hybridních konfliktů (např. na Ukrajině či na
Kavkazu), do kterých děti bývají zapojeny43 (i když opět ne
v tak velké míře jako jinde), se stále zvyšuje podíl rekrutů
v armádách Evropské unie, kterým je méně než 18 let (např.
v Rakousku, Německu či Francii). Jde o dobrovolné rekruty,
vlády přesto čelí kritice. Služba nezletilců v armádě zpravidla splňuje všechny mezinárodní regulace. Již více než 10
let se přímých bojových operací armád EU neúčastnili nezletilí, ačkoliv se to dříve v ojedinělých případech stávalo44,
a ve většině případů jim není svěřena zbraň před dovršením
osmnácti let. Nevládní dětští ozbrojenci jsou v Evropě vzácností, v minulosti se však takové případy masově vyskytovaly v Jugoslávii. 45 Bez řádných šetření není možné pevně
stanovit jejich počty ani v nynějších konfliktech.
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7 SHRNUTÍ
Mezinárodní společenství udělalo velké pokroky v ustanovení legislativy, která nábory mladistvých kriminalizuje. Její
vynucování je ale s ohledem na okolnosti velmi složité. Především na dlouhodobých bojištích v zemích třetího světa se s nezletilými stále setkáváme. Náboráři jsou obvykle nevládní ozbrojené skupiny, vyskytují se ale i případy náborů mladistvých
vládními armádami. Velká část dětí v konfliktních oblastech je do vojsk přinucena vstoupit násilím. Nezletilí se dostávají do
armád také ve vyspělých státech, avšak s tím rozdílem, že ke službě nejsou nuceni násilím, ale jsou lákáni na výhody, které
jim služba poskytuje. Role DISEC zde může být mnohostranná. Je totiž nutné zabývat se nejen odzbrojováním dětí, které
jsou již v ozbrojených celcích členy, ale také myslet na prevenci dalšího náboru nezletilých do armád. Na světě vznikají nové
konflikty a u mnohých z nich hrozí zapojení dětí. Efektivní právní rámec, který by zcela eliminoval ozbrojování dětí, tomu
může zabránit. V konečném důsledku je potřeba stabilizovat situaci a zajistit spolupráci státních aktérů, jejichž prostřednictvím může být na odzbrojování dohlíženo.

8 OTÁZKY PRO JEDNÁNÍ
1.

Provádí se ve vašem státě nucené nábory osob mladších osmnácti let?

2.

Umožňuje váš stát dobrovolný nábor vojáků mladších osmnácti let? Jsou nezletilí ozbrojeni?

3.

Využívají nevládní ozbrojené složky a kriminální organizace na území vašeho státu rekrutů mladších osmnácti
let?

4.

Je váš stát zapojen do konfliktu, ve kterém jsou využívání dětští vojáci? Jak vůči nim vystupuje?

5.

Podepsal a ratifikoval váš stát úmluvy omezující využívání dětských vojáků?

6.

Tvoří mladiství podstatnou část nových náborů armády vašeho státu?

7.

Spolupracuje váš stát s mezinárodními organizacemi na řešení problému?
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9 DOPORUČENÉ A ROZŠIŘUJÍCÍ ZDROJE
Kancelář speciálního zástupce Generálního tajemníka OSN
Tato instituce OSN poskytuje nejobsáhlejší výroční zprávy o detailech a rozšíření problematiky dětských vojáků. Sestavuje seznam nevládních ozbrojených skupin, které spolupracují s OSN a zavázaly se k zlepšení situace. Zároveň má přesné
statistiky o dětech, které se podařilo odzbrojit a zapojit do reintegračních programů. Věnuje se jednorázovým událostem,
popř. jednotlivým státům a jejich přínosu k problematice. Publikuje také pracovní dokumenty, ve kterých identifikuje hlavní
problémy a navrhuje jejich řešení.
Výroční zprávy:
https://childrenandarmedconflict.un.org/document-type/annual-reports/
Pracovní dokumenty:
https://childrenandarmedconflict.un.org/publications/WorkingPaper-1_SixGraveViolationsLegalFoundation.pdf
Child Soldiers International
I přes ukončení činnosti v roce 2019 mají dokumenty zpracované neziskovou organizací Child Soldiers International
stále ještě své opodstatnění. Výroční zprávy obsahují např. expertní odhady o počtu dětí v armádě, věnují se konkrétním
oblastem, ve kterých tato organizace působila a přináší informativní, tematický vhled.
Poslední výroční zpráva:
https://reliefweb.int/report/world/child-soldiers-international-annual-report-2017-18
UNICEF
Ačkoliv není UNICEF primárně zaměřen na řešení problematiky dětských vojáků, publikuje aktuality související s tématem a snaží se o osvětu a informování veřejnosti.
Oficiální web:
https://www.unicef.cz/
KONY 2012
Dokumentární film sledující osud Josepha Konyho, vůdce Boží armády odporu a usvědčeného válečného zločince viněného mj. i ze zneužívání dětí. Film byl součástí celosvětové kampaně s cílem dostat Konyho před soud. I přes důležitou
osvětu, kterou na téma zneužívaných dětí v ozbrojených složkách přináší, je však kritizován za přílišné zjednodušování
pozadí konfliktu.
Odkaz na film:
https://www.youtube.com/watch?v=Y4MnpzG5Sqc
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