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Kampen mot barneekteskap 
	
Hvert år blir over 15 millioner jenter i verden gift som barn. Én jente hvert annet sekund. FN anslår 
at innen 2020 vil 140 millioner jenter bli giftet bort mens de ennå er barn, dersom det ikke settes i 
gang drastiske tiltak for å redusere praksisen. Dette tilsvarer nesten 39 000 barnebruder hver 
eneste dag. Barneekteskap er i dag en av de største hindringene for skolegang og likestilling for 
jenter – og for utvikling i fattige land. 

Årsakene til barneekteskap varierer fra land til land, men i stor grad er barneekteskap en 
konsekvens av fattigdom, kultur, tradisjon og svakt lovverk. Et barneekteskap blir ofte løsningen 
på et fattigdomsproblem eller noe samfunn ser på som en nødvendighet. For mange familier er det 
et spørsmål om hva de har råd til. Gifter de bort jenta si, har de én munn mindre å mette, et barn 
mindre å betale skole for.  

Jenter som giftes bort har større risiko for å bli utsatt for vold, overgrep og mishandling. De blir 
ofte tidlig gravide og mange får komplikasjoner i forbindelse med svangerskap og fødsel. Jenter 
som gifter seg tidlig blir også tvunget til å slutte på skolen, for å ta seg av familien. Om det ikke 
tas snarlige grep, vil disse landene risikere økt fattigdom, analfabetisme og fortsatt høy barne- og 
mødredødelighet – dette er ikke en bærekraftig utvikling.  

Vi vet hva som trengs for å få slutt på barneekteskap, det handler om global og nasjonal 
forpliktelse, styrking av lovverk og håndheving av dette, og det handler om å skape 
holdningsendring på lokalt nivå. Menneskerettsorganisasjoner som Human Right Watch (HRW) 
mener Norge, som en vesentlig samarbeidspartner med mange av de landene som praktiserer 
barneekteskap, bør og kan bidra. Viljen til innsats ligger i regjeringens føringer. Dersom vi skal 
oppnå bærekraftig utvikling innen 2030, må vi avskaffe barneekteskap. 

 
Unge Høyre vil:  

• Fortsette å øremerke midler for å bekjempe barneekteskap over bistandsbudsjettet, samt 
øremerke midler til konkrete tiltak for avskaffing av barneekteskap. 

• Utarbeide en handlingsplan med mål å avskaffe barne- og tvangsekteskap innen én 
generasjon. 

• Fjerne unntaket som gjør det mulig for 16- og 17-åringer i Norge å gifte seg etter søknad 
til fylkesmannen.  

	


