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København den 1. november 2016 
 
Til Cavlingkomiteen.  
 
Hermed indstilles Mads Ellesøe for sit journalistiske arbejde som instruktør af filmen 
BØRNESOLDATENS NYE JOB vist på DR 2 i april 2016 og efterfølgende på europæiske tv-stationer 
i blandt andet Sverige, Belgien, Tyskland og Schweitz. Filmen har vakt opsigt i danske og udenlandske 
medier. 
 
Med hovedfokus på det britiske sikkerhedsfirma Aegis afdækker Mads Ellesøe, hvordan private 
militære firmaer, for at skaffe billigst mulig arbejdskraft, hyrer unge mænd, hvis militære erfaring 
kommer fra at være børnesoldater i afrikanske borgerkrige i Sierra Leone og Uganda. Firmaet Aegis 
har fået nogle af de største kontrakter fra Pentagon for en værdi af flere hundrede millioner dollars i 
forbindelse med krigene i Irak og Afghanistan. Mads Ellesøe har gennem flere år arbejdet med filmen, 
som  bygger på en omfattende research og aktindsigt. 
 
I filmen fortælles der om den private militære sikkerhedsindustris stærke vækst siden 11. september 
2001.  Selv om Pentagons egne regler forbyder, at man ansætter private soldater, der har været i 
konflikt med loven eller overtrådt menneskerettighedskonventioner, viser Mads Ellesøe, hvordan de 
private militære firmaer på grund af manglende opsyn for statslige midler hyrer tidligere børnesoldater 
til sikkerhedsopgaver i Irak og Afghanistan. Udliciteringen foregår fra Pentagon til  primært 
amerikanske og britiske firmaer som Aegis. Som andre firmaer inden for den private militære industri 
viser Mads Ellesøe, at Aegis arbejder med en række underleverandører i Afrika.  
 
Mads Ellesøe afdækker endvidere, at mens FN har brugt millioner på at afvæbne og reintegrere de 
tidligere børnesoldater, profiterer de private militære firmaer på at sende den billige arbejdskraft af sted 
til krigene i Irak og Afghanistan. I filmen fortæller en ledende ekspert og psykolog, hvordan de 
tidligere børnesoldater kan udgøre en sikkerhedsrisiko, ligesom det store rehabiliseringsarbejde af 
børnesoldater, igangsat af FN, ødelægges.  
 
Filmen giver ny tankevækkende viden, når den belyser, hvilke tætte bånd, der er mellem hæren, 
politikere og den private militære industri. Mads Ellesøe dokumenterer, hvordan general i den britiske 
hær Graham Binns  med ansvar for Basra, efterfølgende blev ansat som chef i Aegis, og hvordan 
Churchills barnebarn,  den tidligere forsvarordfører for det konservative parti, Nicholas Soames, sidder 
som formand for bestyrelsen i det samme selskab. 
 
Resultatet er en veldokumenteret og relevant historie om manglende morale og brug af offentlige 
midler ved manglende opsyn. I et bredere perspektiv er filmen en historie om konsekvenserne af  
arbejdskraftens forskydning  til der, hvor den er billigst. En velkendt problematik inden for andre 
industrier, der også profiterer af globalisering og billig arbejdskraft. 
 
 
Mette Heide 
Producent 
 
 
 
 

 
 


