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Banda Aceh. En gymnasieskola i Sabang, Aceh, stängde 
av en elev i årskurs elva i december 2014 efter att hon 
hade gift sig med motiveringen att gifta studenter inte 
får studera där. I ett officiellt brev förklarades att det 
inte finns någon lag som förhindrar gifta elever från att 
gå i skolan. Föräldrarna och svärföräldrarna till eleven, 
Syarifah (16), protesterade mot beslutet och insisterade 
på att giftermål inte får förhindra ett barns utbildning. 
Syarifah studerade först i Aceh Besar varefter hon 
började läsa i Sabang för att gifta sig med Sayed Shah 
(36). De gifte sig den 11 augusti 2014. I december sände 
skolan tillbaka Syarifah till hennes föräldrar och hon har 
inte gått i skolan sedan dess.  

Enligt svärfadern hade paret inte brutit mot lagen, 
eftersom islam tillåter att kvinnor i uppväxtåldern gifter 
sig. Han sade också att paret hade meddelat giftermålet 
till myndigheterna. Enligt utbildningsansvariga ligger 
rätten att avskeda Syarifah inom skolans ”autonoma 
rättigheter”. En legal rådgivare hävdade dock att det inte 
finns någon regel som förhindrar en gift student från att 
gå i skolan och fortsätta i gymnasieskolan. ”Det är en 
form av diskriminering mot ett barns rättigheter och 
tillgång till utbildning.” Lagen om giftermål tillåter 16 
år gamla kvinnor att gifta sig så skolan hade ingen rätt 

att avstänga henne.  

Ansvariga från skolan förnekade anklagelsen om att 
de hade brutit mot hennes rättigheter. Rektorn sade att 
om studenter gifter sig medan de går i skolan kan det 
påverka andra studenter negativt. ”Barn i den åldern har 
inte fått veta om sexuella relationer mellan man och 
hustru. Vi är oroliga för att en gift student kan berätta 
om sin relation för de andra studenterna i klassen.” 
Enligt rektorn var en annan anledning till avstängningen 
den lokala seden att föräldrarna tar ut barnen ur skolan 
om de har gift sig i unga år. Skolans ansvariga sade att 
de inte kommer tillåta elever att gifta sig medan de 
studerar och rekommenderade Syarifahs föräldrar att 
låta henne gå i en skola som är villig att ta emot henne. 
Något liknande hade tidigare inte hänt i Sabang och 
skolan kunde hjälpa till vid byte till en annan skola, 
sade rektorn. 

Gabriel Jonsson 

Källa: Watch Indonesia, 27/1 2015. Från Jakarta Post, 
23/1 2015: ”Aceh student expelled from school 
over marriage” (http://www.thejakartapost.com/
news/2015/01/23/aceh-student-expelled-school-
over-marriage.html). 
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