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Tweeniebrud sker med stöd från Sida. Sida har inte deltagit i produktionen. RFSU ansvarar för innehållet.

Barnäktenskap leder ofta till tidiga graviditeter. Faktum är också att graviditet och
förlossning är en av de vanligaste dödsorsakerna bland tonårstjejer i fattiga länder.
Varje år föder cirka 16 miljoner tonåringar barn. Det innebär att tjejer blir gravida och föder barn innan de blivit
vuxna. 9 av 10 är redan gifta.
En av de vanligaste dödsorsakerna för tjejer mellan 15 och 19 år är komplikationer i samband med en graviditet, så
kallad mödradödlighet. Det är fem (5!) gånger större risk för ett barn under 15 år att föda än för någon som är över
20 år. Unga kroppar är helt enkelt inte redo att föda barn och drabbas därför i högre utsträckning av komplikationer.
För tidiga äktenskap är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Det begränsar inte bara barns rätt att vara barn,
till inflytande och rätt till utbildning. Barnäktenskap riskerar också barns hälsa och alltför ofta deras liv. Nästan alla
världens länder har lovat att stoppa barnäktenskap genom att skriva under Barnkonventionen och andra männskorättskonventioner.
Ändå beräknas nästan 40 000 tjejer gifta sig varje dag. En av tre tjejer i låg- och medelinkomstländer gifts bort
innan de har fyllt 18 år och en av nio innan de har fyllt 15 år. Som gift har ett barn små möjligheter att själv
bestämma över sin egen kropp och sin sexualitet.
Vad är då orsakerna till barnäktenskap? Skälen är många. Barnäktenskap är vanligast bland de fattigaste familjerna
och hos dem med lägst utbildning och ses ofta som ett sätt att trygga barnets och familjens framtid ekonomiskt.
Det är också ett sätt att skydda familjens heder.
För att stoppa barnäktenskap behövs insatser på flera nivåer, både lokalt, nationellt och internationellt. Det behövs
ett långsiktigt arbete för ungas rättigheter och för jämställdhet, både genom lagstiftning som efterlevs och genom
arbete med normer och attityder. Barn och ungdomar behöver få kunskap om hur kroppen fungerar, om säker sex
och preventivmedel liksom sina mänskliga rättigheter. Det gäller förstås alla unga, både de som riskerar barngifte
och de som redan är gifta. Ökad kunskap hos barn och hos vuxna kan förändra attityder och bidra till förändrade
normer, som stärker flickors möjlighet till inflytande och medbestämmande över sitt liv och sin kropp.
RFSU arbetar både politiskt och med partners i flera världsdelar för att stärka ungas sexuella och reproduktiva
rättigheter. Läs mer om hur vårt arbete kan bidra till att stoppa barnäktenskap på rfsu.se/tweeniebrud.
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