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Krav på att upphöra med tidiga
giftermål i Indonesien
Enligt indonesisk lag är minimiåldern för giftermål 16
men för pojkar är den 19. Till följd av åldersskillnaden
och den farligt unga åldern för flickor, löper unga
kvinnor risk att drabbas av både komplikationer i samband med barnafödande och könsbaserat våld. I båda
fallen kan följden bli att flickor dör, något som händer
alltför ofta. Enligt en studie gjord av hälsoministeriet är
6% av pojkarna och 13,7% av flickorna i åldern 15-19
redan gifta. Studien sade även att mer än 22 miljoner
flickor och pojkar i åldrarna 10-14 redan är gifta med en
jämn könsfördelning. Praxisen att gifta sig i unga år
fortsätter trots åldersreglerna p.g.a. en lucka som gör det
möjligt för familjerna att kringgå giftermålslagen om de
ger sitt medgivande. Därmed undermineras giftermålslagen. Detta oroar hälsoansvariga. Flickor i åldrarna 1015 löper fem gånger högre risk att dö under graviditeten
än dem mellan 20 och 25. För gruppen 16-19 år är
risken två gånger högre.

223 år 2007 till 359 fem år senare. Studien sade att färre
än 10% av flickor och pojkar i åldrarna 10-15 år i
medierna hade hört att de borde skjuta upp sina
giftermål.
Gräsrotsrörelsen Koalisi 18+ (Coalition 18+) vill
höja minimiåldern för giftermål och stärka arbetet för att
tvångsäktenskap ska upphöra. ”Oerfarna och sårbara
unga brudar är varken fysiskt, mentalt eller emotionellt
förberedda för giftermål och graviditet, eftersom de är
inne i en betydelsefull utvecklingsfas” säger en av
grundarna. ”Giftermål i unga år gör att flickorna inte får
utbildning och sina grundläggande rättigheter tillgodosedda. En ond cirkel av fattigdom och död, med tonåringar som föder barn och har hand om familjer utan
att ha kunskap och tillgång till häsovård permanentas.”
Koalisi 18+ har startat en onlinepetition på
Change.org för att höja giftermålsåldern för flickor till
18 år. Man vill ha samma åldersgräns för pojkar. Man
har hittills fått 13.000 underskrifter, vilket bara är 1.000
från att nå målet innan petitionen skickas in till konstitutionsdomstolen för att förmå den att revidera lagen.
”Allmänhetens medvetande om flickors rättigheter,
välfärd och jämlikhet måste främjas…” och ”Endast

Även om enligt en hälsoundersökning gjord 2012
bara 1,9% av kvinnor i Indonesien säger att den ideala
åldern för att föda sitt första barn är 19 år eller yngre,
sade studien att 9,5% av tonårsflickorna hade fött barn
eller var gravida. Unga födslar har lett till att dödligheten bland gravida mödrar per 100.000 har stigit från
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arbetar med att främja det heliga med giftermålet, säger:
”Det finns andra underliggande frågor som hänger ihop
med det. Därför förutsätter giftermål både mental,
emotionell och social beredskap och stabilitet, vilket
inte går att uppnå om man gifter sig i ung ålder.”

lagar kan inte utgöra en lösning.”
Som en konsekvens av konservativa religiösa värderingar, kulturella seder, familjeheder, ekonomi, dålig
utbildning och sexuella tabun har unga giftermål och
graviditeter blivit en farlig tradition som förts vidare
mellan generationerna. Enligt kampanjmanagern finns
det ”inget positivt med att gifta sig i unga år.” Flickor
ska ha rätt att utbilda sig och få en normal uppväxt. För
det mesta gifter sig sårbara unga flickor med män som
är dubbelt så gamla vilket gör att de löper risk att
drabbas av fysiskt och mentalt våld. Psykologen Anna
Surti Ariani, som grundat stiftelsen Pranikah som

Gabriel Jonsson
Källa: Watch Indonesia!, 27/1 2015. Från Jakarta
Globe, 21/1 2015: ”Group petitions to end early
marriage
in
Indonesia”
(http://
thejakartaglobe.beritasatu.com/news/grouppetitions-end-early-marriage-indonesia/).
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