Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid
indragning av barn i väpnade konflikter*
De stater som är parter i detta protokoll,
som uppmuntras av det överväldigande stödet för konventionen om barnets rättigheter,
som visar på det omfattande engagemang som finns att sträva efter att främja och skydda
barnets rättigheter,
som ånyo bekräftar att barnens rättigheter kräver särskilt skydd och påkallar fortsatt
förbättring av barnens ställning utan åtskillnad samt utveckling och utbildning under
fredliga och trygga förhållanden,
som oroas av den skadliga och omfattande inverkan av väpnade konflikter på barn och
de långsiktiga konsekvenser detta har för varaktig fred, säkerhet och utveckling,
som fördömer att barn görs till måltavla i väpnade konflikter och direkta angrepp på mål
som är skyddade enligt internationell rätt, inbegripet platser där barn normalt vistas i stor
utsträckning, såsom skolor och sjukhus,
som konstaterar att Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen har antagits, och
i synnerhet att rekrytering och värvning av barn under 15 års ålder eller användning av
dem för aktivt deltagande i fientligheter har inbegripits i stadgan som en krigsförbrytelse i
både internationella och nationella väpnade konflikter,
som därför anser att det, för att ytterligare stärka genomförandet av de rättigheter som
har erkänts i konventionen om barnets rättigheter, finns ett behov av ett ökat skydd av
barn från att bli indragna i väpnade konflikter,
som noterar att det i artikel 1 i konventionen om barnets rättigheter anges att med barn
avses i den konventionen varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare
enligt den lag som gäller för barnet,
som är övertygade om att ett fakultativt protokoll till konventionen, som höjer åldern
för möjlighet att rekrytera personer till väpnade styrkor och deras deltagande i
fientligheter, kommer att bidra effektivt till genomförandet av principen att barnets bästa
skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn,
som noterar att den tjugosjätte internationella Röda Kors- och Röda Halvmånekonferens
i december 1995 bland annat rekommenderas att parter i konflikter skall vidta alla möjliga
åtgärder för att säkerställa att barn under 18 års ålder inte deltar i fientligheter,
som även välkomnar det enhälliga antagandet i juni 1999 av ILO:s konvention nr 182
om förbud mot och omedelbara åtgärder för att avskaffa de värsta formerna av barnarbete,
i vilken bland annat tvångsrekrytering eller obligatorisk rekrytering av barn till väpnade
konflikter förbjuds,
som på största allvar fördömer rekrytering, utbildning och användning, inom och över
nationsgränser, av barn i stridigheter av väpnade grupper som inte tillhör en stats väpnade
styrkor och som erkänner ansvaret hos dem som rekryterar, utbildar och använder barn för
detta ändamål,
som erinrar om den skyldighet som varje part i en väpnad konflikt har att följa
bestämmelserna i internationell humanitär rätt,
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som betonar att detta protokoll inte påverkar tillämpningen av de syften och principer
som uttrycks i Förenta nationernas stadga, inbegripet artikel 51, och de normer i
humanitär rätt som berörs,
som beaktar att fredliga och trygga förhållanden baserade på full respekt för de syften
och principer som uttrycks i Förenta nationernas stadga samt iakttagande av tillämpliga
instrument för mänskliga rättigheter är oumbärliga för ett fullständigt skydd av barnen, i
synnerhet under väpnade konflikter och ockupation av främmande makt,
som erkänner de speciella behoven hos barn som på grund av sin ekonomiska eller
sociala ställning eller sitt kön är särskilt utsatta för rekrytering eller användning i
fientligheter i strid med detta protokoll,
som även är uppmärksamma på behovet av att beakta de ekonomiska, sociala och
politiska grundorsakerna till att barn blir indragna i väpnade konflikter,
som är övertygade om behovet av att stärka det internationella samarbetet enligt detta
protokoll samt av fysisk och psykosocial rehabilitering och social återanpassning av barn
som är offer för väpnad konflikt,
som uppmuntrar medverkan av samhället, i synnerhet av barn och barnoffer, i
informationsspridning och utbildningsprogram som rör genomförandet av detta protokoll,
har kommit överens om följande:
Artikel 1
Konventionsstaterna skall vidta alla genomförbara åtgärder för att säkerställa att
medlemmar av deras väpnade styrkor som inte uppnått 18 års ålder inte deltar direkt i
fientligheter.
Artikel 2
Konventionsstaterna skall säkerställa att personer som inte har uppnått 18 års ålder inte
blir föremål för obligatorisk rekrytering till deras väpnade styrkor.
Artikel 3
1. Konventionsstaterna skall höja minimiåldern för frivillig rekrytering av personer till
deras nationella väpnade styrkor från den ålder som anges i artikel 38.3 i konventionen
om barnets rättigheter, med beaktande av principerna i den artikeln och med erkännande
av att personer under 18 år enligt den konventionen har rätt till särskilt skydd.
2. Varje konventionsstat skall vid ratificering av eller anslutning till detta protokoll
deponera en bindande förklaring där det anges vid vilken minimiålder den kommer att
tillåta frivillig rekrytering till sina nationella väpnade styrkor och en beskrivning av de
säkerhetsåtgärder den har vidtagit för att säkerställa att sådan rekrytering inte sker med
tvång eller våld.
3. Konventionsstater som tillåter frivillig rekrytering av personer under 18 års ålder till
sina nationella väpnade styrkor skall upprätthålla säkerhetsåtgärder för att åtminstone
säkerställa att:
(a) Sådan rekrytering verkligen är frivillig;

(b) Sådan rekrytering sker med informerat samtycke av den berörda personens
föräldrar eller vårdnadshavare;
(c) Sådana personer får fullständig information om de arbetsuppgifter som en sådan
militärtjänst innebär;
(d) Sådana personer företer ett tillförlitligt åldersbevis innan de godtas för nationell
militärtjänst.
4. Varje konventionsstat får när som helst förstärka sin förklaring genom en notifikation
ställd till Förenta nationernas generalsekreterare, som skall underrätta samtliga
konventionsstater. En sådan notifikation skall gälla från den dag då generalsekreteraren
mottog den.
5. Kravet i punkt 1 att höja åldern gäller inte skolor som drivs eller kontrolleras av
konventionsstaternas väpnade styrkor, i överensstämmelse med artiklarna 28 och 29 i
konventionen om barnets rättigheter.
Artikel 4
1. Väpnade grupper som inte tillhör en stats väpnade styrkor bör inte under några
omständigheter rekrytera eller använda personer under 18 års ålder i fientligheter.
2. Konventionsstaterna skall vidta alla genomförbara åtgärder för att förhindra sådan
rekrytering och användning, inbegripet antagande av de rättsliga bestämmelser som är
nödvändiga för att förbjuda och kriminalisera sådan verksamhet.
3. Tillämpningen av denna artikel enligt detta protokoll skall inte påverka någon parts
rättsliga status i en väpnad konflikt.
Artikel 5
Ingenting i detta protokoll skall tolkas så att det undanröjer bestämmelser i en
konventionsstats lag eller i internationella instrument och internationell humanitär rätt
som går längre när det gäller att förverkliga barnets rättigheter.
Artikel 6
1. Varje konventionsstat skall vidta alla rättsliga, administrativa och andra åtgärder som
krävs för att säkerställa att bestämmelserna i detta protokoll genomförs och tillämpas
effektivt inom dess jurisdiktion.
2. Konventionsstaterna åtar sig att genom lämpliga åtgärder göra protokollets principer
och bestämmelser allmänt kända bland såväl vuxna som barn.
3. Konventionsstaterna skall vidta alla genomförbara åtgärder för att säkerställa att
personer inom deras rättskipningsområde som rekryteras eller används i fientligheter i
strid med detta protokoll hemförlovas eller på annat sätt frigörs från tjänst.
Konventionsstaterna skall om nödvändigt ge dessa personer allt tillbörligt bistånd för
deras fysiska och psykiska rehabilitering och återanpassning i samhället.

Artikel 7
1. Konventionsstaterna skall samarbeta om genomförandet av detta protokoll, inbegripet
förhindrande av varje verksamhet som strider mot protokollet och om rehabilitering och
återanpassning i samhället av personer som är offer för handlingar i strid med detta
protokoll, bland annat genom tekniskt samarbete och ekonomiskt bistånd. Sådant bistånd
och samarbete kommer att ske i samråd mellan berörda konventionsstater och relevanta
internationella organisationer.
2. De konventionsstater som har möjlighet därtill skall lämna sådant bistånd genom
befintliga multilaterala, bilaterala eller andra program, eller, bland annat, genom en
frivillig fond som upprättas i enlighet med generalförsamlingens regler.
Artikel 8
1. Varje konventionsstat skall inom två år efter protokollets ikraftträdande för den staten
tillställa kommittén för barnets rättigheter en rapport med utförlig information om de
åtgärder den vidtagit för att genomföra bestämmelserna i protokollet, inbegripet de
åtgärder som vidtagits för att genomföra bestämmelserna om deltagande och rekrytering.
2. Efter avgivandet av den utförliga rapporten skall varje konventionsstat i de rapporter
den avger till kommittén för barnets rättigheter i enlighet med artikel 44 i konventionen
lämna all ytterligare information om genomförandet av protokollets bestämmelser. Andra
konventionsstater i protokollet skall avge rapport vart femte år.
3. Kommittén för barnets rättigheter kan begära ytterligare information från
konventionsstaterna om genomförandet av bestämmelserna i detta protokoll.
Artikel 9
1. Detta protokoll är öppet för undertecknande av varje stat som är part i konventionen
eller som har undertecknat den.
2. Detta protokoll skall ratificeras eller vara öppet för anslutning av vilken stat som helst.
Ratifikations- eller anslutningsinstrument skall deponeras hos Förenta nationernas
generalsekreterare.
3. Förenta nationernas generalsekreterare skall, i sin egenskap av depositarie för
konventionen och protokollet, informera alla konventionsstater och alla stater som har
undertecknat konventionen om varje instrument om förklaring i enlighet med artikel 3,
ratificering eller anslutning till protokollet.
Artikel 10
1. Detta protokoll träder i kraft tre månader från den dag då det tionde ratifikations- eller
anslutningsinstrumentet deponerades.

2. För varje stat som ratificerar detta protokoll eller ansluter sig till det efter dess
ikraftträdande träder detta protokoll i kraft en månad från den dag då dess eget
ratifikations- eller anslutningsinstrument deponerades.
Artikel 11
1. En konventionsstat kan när som helst säga upp detta protokoll genom skriftlig
notifikation till Förenta nationernas generalsekreterare, som därefter skall underrätta de
andra konventionsstaterna och alla stater som har undertecknat konventionen.
Uppsägningen träder i kraft ett år från den dag då Förenta nationernas
generalsekreterare mottog notifikationen. Om den uppsägande konventionsstaten vid
utgången av det året är indragen i väpnad konflikt, träder emellertid uppsägningen inte i
kraft förrän den väpnade konflikten har upphört.
2. En sådan uppsägning innebär inte att konventionsstaten befrias från sina åtaganden
enligt detta protokoll med avseende på någon handling som inträffar före den dag då
uppsägningen träder i kraft. Inte heller skall en sådan uppsägning på något sätt påverka
den fortsatta behandlingen av ett ärende som redan behandlas av Kommittén före den dag
då uppsägningen träder i kraft.
Artikel 12
1. En konventionsstat kan föreslå en ändring och överlämna förslaget till Förenta
nationernas generalsekreterare. Generalsekreteraren skall sedan översända
ändringsförslaget till konventionsstaterna med en begäran om att dessa anger om de
tillstyrker att en konferens med konventionsstaterna sammankallas för att behandla och
rösta om förslagen. Om minst en tredjedel av staterna inom fyra månader efter förslagets
översändande tillstyrker en sådan konferens, skall generalsekreteraren sammankalla
konferensen i Förenta nationernas regi. Ändringsförslag som antagits av en majoritet av
de vid konferensen närvarande och röstande konventionsstaterna skall underställas
Generalförsamlingen för godkännande.
2. En ändring som antagits enligt punkt 1 i denna artikel träder i kraft när den har
godkänts av Förenta nationernas generalförsamling och antagits av konventionsstaterna
med två tredjedels majoritet.
3. När en ändring träder i kraft skall den vara bindande för de konventionsstater som har
antagit den, medan övriga konventionsstater fortfarande är bundna av bestämmelserna i
detta protokoll och eventuella tidigare ändringar, som de antagit.
Artikel 13
1. Detta protokoll, där de arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska
texterna är lika giltiga, skall deponeras i Förenta nationernas arkiv.
2. Förenta nationernas generalsekreterare skall översända bestyrkta kopior av detta protokoll
till alla konventionsstater och alla stater som har undertecknat konventionen.

