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Inleiding 

Het begrip „reproductieve rechten‟ is zeer breed. Voor een duidelijke invulling kan worden 

gekeken naar de Caïro-conferentie inzake bevolking en ontwikkeling1 (verder afgekort als 

ICPD) die in 1994 plaatsvond. Hier werd zowel een inhoud gegeven aan reproductieve 

rechten in het algemeen alsook aan reproductieve gezondheid. Deze twee hangen uiteraard 

zeer nauw samen. Het recht op een goede reproductieve gezondheid kan gezien worden als 

een onderdeel van reproductieve rechten. Reproductieve gezondheid veronderstelt een staat 

van zowel fysisch, mentaal als sociaal welzijn op alle gebieden die verbonden zijn met het 

reproductieve systeem en zijn functies. De loutere afwezigheid van ziekte of verwondingen is 

niet voldoende. Reproductieve gezondheid wil zeggen dat mensen in staat moeten zijn een 

bevredigend en veilig seksleven te hebben. Bovendien moeten zij de mogelijkheid hebben 

hun voortplanting zelf te regelen. Het bovenstaande impliceert dat mannen en vrouwen 

toegang moeten krijgen tot en geïnformeerd moeten worden over veilige, efficiënte, 

adequate en veroorloofbare methodes om aan gezinsplanning te doen. Vrouwen moeten 

gebruik kunnen maken van goede gezondheidsdiensten om op die manier een veilige 

zwangerschap te doorlopen en een goede bevalling te hebben. Koppels moeten de kans 

krijgen een zo gezond mogelijk kind op de wereld te zetten.2  

 

De WHO geeft een gelijkaardige definitie voor reproductieve gezondheid. Zij zegt dat 

reproductieve gezondheid impliceert dat mensen de mogelijkheid moeten hebben om zich 

voort te planten, dat vrouwen een veilige zwangerschap en bevalling kunnen doorlopen en 

dat het kind overleeft en gezond kan opgroeien. Het houdt ook in dat mensen in de 

gelegenheid zijn hun vruchtbaarheid te regelen zonder risico‟s voor hun gezondheid en tot 

slot dat zij veilig geslachtsgemeenschap kunnen hebben.3 

 

Reproductieve rechten liggen eigenlijk voor een groot deel al vervat in andere 

mensenrechten. Onder het algemene recht op gezondheid kan men ook reproductieve 

gezondheid onderbrengen. Het gaat om het recht van koppels en individuen om individueel 

en vrij te kunnen beslissen over het aantal van hun kinderen en wanneer ze deze kinderen 

willen krijgen. Zij hebben ook recht op informatie hieromtrent. Deze keuzes moeten vrij van 

geweld, druk van buitenaf en discriminatie kunnen worden gemaakt. Ze hebben recht op de 

hoogst mogelijke standaard van seksuele en reproductieve gezondheid.4  

 

                                                
1
 Cairo programme of action international conference on population and development, United Nations, 1994, UN 

Doc A/CONF. 171/13. 
2
 Cairo programme of action international conference on population and development, United Nations, 1994, UN 

Doc A/CONF. 171/13, §7.2.  
3
 J. KHANNA, P.F.A. VAN LOOK EN P.D. GRIFFIN, “Reproductive health: a key to a brighter future”, World Health 

organisation 1992, Genève, p 3. 
4
 Cairo programme of action international conference on population and development, United Nations, 1994, UN 

Doc A/CONF. 171/13, §7.3; Beijing declaration and platform for action fourth world conference on women, 1995, 
UN Doc A/CONF. 177/20, § 95.  
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Overheden zouden meer middelen moeten besteden om ervoor te zorgen dat iedereen een 

beroep kan doen op zijn reproductieve rechten. Dit is in vele landen nog niet het geval, vaak 

door een gebrek aan geneeskundige kennis en seksuele opvoeding. Het is dan ook nodig 

dat regeringen zich inzetten om hieraan iets te doen. Vooral adolescenten zijn in vele landen 

een kwetsbare groep, omdat zij onvoldoende toegang hebben tot juiste informatie over hun 

reproductiviteit. Landen moeten eveneens de gelijkheid tussen mannen en vrouwen 

bevorderen.5 

 

Zowel mannen als vrouwen hebben reproductieve rechten. Deze zijn uiteraard niet altijd 

dezelfde. Wanneer het op het recht op veilige geslachtsgemeenschap en de bescherming 

tegen SOA‟s aankomt, is dit recht hetzelfde voor mannen en vrouwen. Gaat het daarentegen 

om het recht op veilige zwangerschap en bevalling, dan zal dit uiteraard een recht zijn dat 

door vrouwen wordt uitgeoefend aangezien zij drager zijn van het kind. Soms kunnen 

reproductieve rechten van mannen en vrouwen ook botsen, namelijk wanneer het gaat over 

beslissingen rond gezinsplanning. Hier zal dan een soort afweging moeten worden gemaakt 

tussen de belangen van beide partijen. Het is ondertussen duidelijk dat reproductieve 

rechten een brede noemer van verschillende rechten omvat. Zoals al gezegd kunnen deze 

rechten ook vervat liggen in andere mensenrechten zoals het recht op gezondheid, recht op 

onderwijs, recht op non-discriminatie of recht op lichamelijke integriteit.  

 

Zonder twijfel is sub-Sahara Afrika de regio in de wereld waar de reproductieve gezondheid 

van vrouwen er het slechts aan toe is. Dit bewijzen cijfers van verschillende instanties over 

moedersterfte, kindersterfte, hiv-besmetting, gebruik van voorbehoedsmiddelen, enzovoort. 

Deze masterproef zal zich dan ook toespitsen op deze regio. Met sub-Sahara Afrika worden 

alle landen ten zuiden van de Sahara bedoeld. Dit wil zeggen het westen, oosten, midden en 

zuiden van Afrika. Zuid-Afrika blijft buiten beschouwing, omdat dit land vaak als een regio op 

zich beschouwd wordt. De cijfers rond reproductieve gezondheid in Zuid-Afrika verschillen 

ook vaak grondig van die in de rest van sub-Sahara Afrika. Zo ligt bijvoorbeeld de 

gemiddelde vruchtbaarheidsratio per vrouw veel lager in Zuid-Afrika, namelijk 2,7 kinderen 

per vrouw, dan in de rest van sub-Sahara Afrika, waar een gemiddelde van 5,3 kinderen per 

vrouw wordt geteld.6 De vruchtbaarheidsratio is het aantal kinderen dat een vrouw zou 

krijgen, aangenomen dat de huidige leeftijdsspecifieke geboortecijfers constant blijven 

gedurende haar vruchtbare jaren7. Zuid-Afrika voert ook een doorgedrevener beleid inzake 

reproductieve gezondheid dan andere landen in Afrika.8  

                                                
5
 Cairo programme of action international conference on population and development, United nations, 1994, UN 

Doc A/CONF. 171/13, §7.3; Beijing declaration and platform for action fourth world conference on women, 1995, 
UN Doc A/CONF. 177/20, § 95.  
6
 Population reference bureau, “2009 world population data sheet”, http://www.prb.org/pdf09/09wpds_eng.pdf , p 

6.  
7
 Population reference bureau, “2009 world population data sheet”, http://www.prb.org/pdf09/09wpds_eng.pdf , p 

18. 
8
 C. A.A. PACKER, Using human rights to change tradition: traditional practices harmful to women’s reproductive 

health in sub-Saharan Africa, Antwerpen, Intersentia, 2002, p 5. 

http://www.prb.org/pdf09/09wpds_eng.pdf
http://www.prb.org/pdf09/09wpds_eng.pdf
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West- en Centraal-Afrika zijn goed voor 30% van de gevallen van moedersterfte over de hele 

wereld. Hier sterven gemiddeld 1100 moeders op 100 000 bij de bevalling.9 Het oosten en 

zuiden van Afrika zijn verantwoordelijk voor 20% van het globale aantal moedersterftes.10 Dit 

wil zeggen dat de regio in zijn geheel instaat voor de helft van alle gevallen van 

moedersterfte in de hele wereld.  

 

Het gemiddelde aantal kindersterftes bij kinderen jonger dan 1 jaar ligt voor sub-Sahara 

Afrika op 80 kinderen op 1000.11 Hierbij wordt enkel rekening gehouden met kinderen die 

levend geboren worden. Baby‟s die de bevalling niet overleven werden dus niet in deze 

cijfers opgenomen. Ter vergelijking: in Europa is het gemiddelde 6 op 1000, terwijl Amerika 

(zowel Noord- als Latijns-Amerika) het al iets slechter doet met een gemiddelde van 18 op 

1000 en Azië de tweede slechtste regio is van de wereld op het vlak van kindersterfte met 

een gemiddelde van 48 sterftes op 1000.12 Het gemiddelde van Azië ligt echter nog ver 

beneden dat van sub-Sahara Afrika. Kinderen in sub-Sahara Afrika worden bovendien ook 

veel vaker te vroeg geboren, met alle risico‟s vandien. Een premature geboorte is een 

geboorte die plaatsvindt in de eerste 37 weken zwangerschap. In sub-Sahara Afrika worden 

maar liefst 3641 kinderen op 100 00 te vroeg geboren.13 Hoe kindersterfte samenhangt met 

reproductieve gezondheid van vrouwen komt verder in de masterproef nog aan bod. 

 

Bij een screening van het percentage van de bevolking dat leeft met hiv/aids valt op dat 

vooral jonge vrouwen door de epidemie lijken getroffen te worden. Wanneer we kijken naar 

de groep tussen 15-49 jaar is gemiddeld 5% van de bevolking in sub-Sahara Afrika besmet 

met hiv. Nemen we specifiek de groep adolescenten tussen 15 en 24 jaar onder de loep, dan 

zien we enorme verschillen tussen mannen en vrouwen. 1,2% van de mannen is besmet met 

het virus tegenover maar liefst 3,4% van de vrouwen.14 We kunnen hieruit afleiden dat vooral 

jonge vrouwen een hoog risico op besmetting lopen.  

 

Er zijn ook cijfers over het gebruik van voorbehoedsmiddelen door getrouwde vrouwen 

tussen 15 en 49 jaar. Hieruit blijkt dat in sub-Sahara Afrika amper 23% van de getrouwde 

                                                
9
 UNICEF, “Progress for children: a report card on maternal mortality”, september 2008, 

http://www.childinfo.org/files/progress_for_children_maternalmortality.pdf, p 15.  
10

 UNICEF, “Progress for children: a report card on maternal mortality”, september 2008, 
http://www.childinfo.org/files/progress_for_children_maternalmortality.pdf, p 18. 
11

 Population reference bureau, “2009 world population data sheet”, http://www.prb.org/pdf09/09wpds_eng.pdf , p 
6. 
12

 Population reference bureau, “2009 world population data sheet”, http://www.prb.org/pdf09/09wpds_eng.pdf , p 
6, 7, 8, 9. 
13

 S. BECK, “The world wide incidence of preterm birth”, Bulletin World Health Organisation 2010, 
http://www.who.int/bulletin/volumes/88/1/08-062554.pdf, p 35. 
14

 Population reference bureau, “2009 world population data sheet”, http://www.prb.org/pdf09/09wpds_eng.pdf , p 
10. 

http://www.childinfo.org/files/progress_for_children_maternalmortality.pdf
http://www.childinfo.org/files/progress_for_children_maternalmortality.pdf
http://www.prb.org/pdf09/09wpds_eng.pdf
http://www.prb.org/pdf09/09wpds_eng.pdf
http://www.who.int/bulletin/volumes/88/1/08-062554.pdf
http://www.prb.org/pdf09/09wpds_eng.pdf
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vrouwen gebruik maakt van moderne voorbehoedsmiddelen.15 Dit verklaart onder andere de 

hoge vruchtbaardheidsratio van 5,3 kinderen per vrouw. Een correlatie met het hoge aantal 

hiv-besmettingen lijkt eveneens voor de hand te liggen. 

 

De bovenstaande cijfers tonen zonder twijfel aan dat de toestand in sub-Sahara Afrika wat 

reproductieve gezondheid betreft nog steeds erg belabberd is. Inzake moeder- en 

kindersterfte zijn wel al vorderingen gemaakt, wat af te leiden valt uit de vergelijking van de 

cijfers van 2008 met die van voorgaande jaren.16 Maar de vooruitgang gaat duidelijk traag en 

de toestand blijft nog steeds schrijnend.  

 

Vervolgens is er de duidelijke link tussen reproductieve rechten en schadelijke culturele 

praktijken die de gezondheid van vrouwen en kinderen beïnvloeden.(“harmful traditional 

practices”). Voorbeelden van zulke praktijken zijn: vrouwenbesnijdenis (FGM), kindermoord, 

kindhuwelijken, bruidsschat, voorkeur voor zonen, bepaalde praktijken bij bevallingen en 

eetgewoontes tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode.17 Deze praktijken worden 

schadelijk genoemd omdat zij zeer vaak slechte gevolgen hebben op het vlak van 

gezondheid, en in het bijzonder op de reproductieve gezondheid en leefomstandigheden van 

vrouwen. Deze praktijken worden dan ook algemeen veroordeeld.18 Ze zijn vooral terug te 

vinden in ontwikkelingslanden en komen vaak voor in geheel sub-Sahara Afrika.19 

Gedurende vele jaren zijn al door verschillende instanties en ngo‟s initiatieven genomen om 

deze schadelijke praktijken tegen te gaan en uit te roeien. Sommige van deze initiatieven zijn 

succesvoller gebleken dan andere.20 In de literatuur is vooral veel te vinden rond 

vrouwenbesnijdenis. Wanneer men over schadelijke praktijken spreekt, denkt men meestal 

in de eerste plaats aan vrouwenbesnijdenis. Andere praktijken komen hierdoor vaak wat 

meer op de achtergrond te staan.21 Nochtans kunnen ook zij zeer schadelijke gevolgen 

hebben voor vrouwen en meisjes en ze verdienen dan ook voldoende aandacht.  

 

In deze masterproef zal specifiek ingegaan worden op een van deze praktijken, namelijk op 

het probleem van kindhuwelijken. Kindhuwelijken hebben vaak zeer schadelijke gevolgen 

voor meisjes en dan meer in het bijzonder op het vlak van hun reproductieve gezondheid. Dit 

                                                
15

 UNICEF, “The state of the world‟s children: statistical tables”, november 2009, 
http://www.unicef.org/rightsite/sowc/pdfs/statistics/SOWC_Spec_Ed_CRC_Statistical_Tables_EN_111809.pdf, p 
39.  
16

 UNICEF, “The state of the world‟s children: statistical tables”, november 2009, 
http://www.unicef.org/rightsite/sowc/pdfs/statistics/SOWC_Spec_Ed_CRC_Statistical_Tables_EN_111809.pdf, p 
46. 
17

 Report of the second regional seminar on traditional practices affecting the health of women and children, 
United Nations, UN Doc E/CN.4/Sub.2/1994/10, §4. 
18

 Report of the second regional seminar on traditional practices affecting the health of women and children, 
United Nations, UN Doc E/CN.4/Sub.2/1994/10, §5. 
19

 C. A.A. PACKER, Using human rights to change tradition: traditional practices harmful to women’s reproductive 
health in sub-Saharan Africa, Antwerpen, Intersentia, 2002, p 9.  
20

 C. A.A. PACKER, Using human rights to change tradition: traditional practices harmful to women’s reproductive 
health in sub-Saharan Africa, Antwerpen, Intersentia, 2002, p 9.  
21

 C. A.A. PACKER, Using human rights to change tradition: traditional practices harmful to women’s reproductive 
health in sub-Saharan Africa, Antwerpen, Intersentia, 2002, p 17. 

http://www.unicef.org/rightsite/sowc/pdfs/statistics/SOWC_Spec_Ed_CRC_Statistical_Tables_EN_111809.pdf
http://www.unicef.org/rightsite/sowc/pdfs/statistics/SOWC_Spec_Ed_CRC_Statistical_Tables_EN_111809.pdf
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zal in de loop van deze masterproef zeker duidelijk blijken. Uiteraard komen er buiten 

reproductieve rechten nog vele andere mensenrechten kijken bij de problematiek van 

kindhuwelijken. We zullen ons dus niet enkel beperken tot het kijken naar reproductieve 

rechten, maar tevens ingaan op andere relevante mensenrechten. De vraag die zal gesteld 

worden is de volgende: zijn kindhuwelijken altijd te beschouwen als een 

mensenrechtenschending of zijn er ook vormen van kindhuwelijken die minder schadelijk 

zijn? Welke mensenrechten komen vooral in gedrang door kindhuwelijken? 

Bronnenonderzoek zal hierover uitsluitsel geven. Er wordt een beroep gedaan op algemene 

literatuur over verschillende mensenrechten en specifieke literatuur i.v.m. 

kindhuwelijken.Verder worden ook aanbevelingen en conclusies van zowel het CEDAW- als 

het IVRK-comité onder de loep genomen. 

 

De keuze voor een regio zo groot als die van sub-Sahara Afrika is niet evident. Uiteraard 

zullen er onderling verschillen zijn tussen de landen. Zij hebben elk een eigen cultuur, 

sociale gewoontes, wetten en geloof. Sub-Sahara Afrika is geen homogene gemeenschap, 

maar er zijn wel gemeenschappelijke kenmerken te herkennen over heel de regio. Zo is de 

reproductieve gezondheid er in de hele regio zeer slecht aan toe. Sommige landen doen het 

uiteraard beter en andere dan weer slechter dan het gemiddelde. Hoewel culturele en 

sociale gewoontes in elk land anders worden ingevuld, vallen er toch veel gelijkenissen te 

vinden. Hierbij kan gedacht worden aan het belang van de familie als basis van de sociale 

gemeenschap.22 Dit is vrijwel in alle Afrikaanse landen het geval. Ook kindhuwelijken komen 

niet in elke regio of bij elke samenlevingsgroep in dezelfde mate voor. In deze masterproef 

wordt steeds geprobeerd om de regio in zijn geheel te bekijken. Er zullen op de nodige 

plaatsen nuances aangebracht worden wanneer de situaties van bepaalde landen in grote 

mate van elkaar verschillen. Er moet dus rekening mee gehouden worden dat de 

bevindingen in deze masterproef niet altijd even sterk gelden voor elk land of voor elke 

samenlevingsgroep binnen de regio.  

 

Allereerst wordt uiteengezet wat we onder kindhuwelijken moeten verstaan en hoe vaak zij 

precies voorkomen. Daarna volgt een overzicht van de oorzaken en schadelijke gevolgen 

van kindhuwelijken zoals die worden beschreven in de literatuur. Hierbij worden tevens een 

aantal mensenrechtenschendingen blootgelegd. Vervolgens wordt er gekeken of er nog 

andere mensenrechten in het gedrang komen en of er ook mensenrechten zijn die kunnen 

pleiten voor een minder hard optreden tegen kindhuwelijken. Tot slot richten we onze 

aandacht op enkele oplossingen die in de literatuur worden voorgesteld om kindhuwelijken 

uit te bannen of toch drastisch te verminderen. Afsluitend worden alle bevindingen 

samengebracht in een synthese.  

                                                
22

 C. A.A. PACKER, Using human rights to change tradition: traditional practices harmful to women’s reproductive 
health in sub-Saharan Africa, Antwerpen, Intersentia, 2002, p 7. 
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1 Kindhuwelijken: een globaal overzicht.  

1.1 Definitie 

Als kindhuwelijk beschouwen we een huwelijk met een persoon onder de 18 jaar. Dit is ook 

de meest gangbare definitie in de literatuur. De grens van 18 jaar wordt ontleend aan artikel 

1 van het internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind23 (verder: IVRK). Artikel 1 

IVRK bepaalt: “Voor de toepassing van dit Verdrag wordt onder een kind verstaan ieder 

mens jonger dan achttien jaar, tenzij volgens het op het kind van toepassing zijnde recht de 

meerderjarigheid eerder wordt bereikt.”24 In de literatuur wordt ook vaak de term “early 

marriage” gebruikt. In de meeste gevallen heeft dit dezelfde betekenis als “child marriage” en 

kunnen we beide vertalen als kindhuwelijken. Sommige bronnen prefereren de term “early 

marriage” omdat bij de term “child marriage” vaak enkel gedacht wordt aan erg jonge 

kinderen en niet zozeer aan de groep tussen 15 en 18 jaar. Om toch dat breder beeld op te 

roepen gebruikt men dan vaak de term “early marriage”. Dit is echter een vage term 

aangezien vroege huwelijken voor iedereen een andere betekenis kan hebben. In het 

Nederlands kunnen we beter beide begrippen gewoon vertalen als kindhuwelijken om zo 

duidelijk te maken dat het gaat om elk huwelijk gesloten met een persoon onder de 18 jaar. 

 

Vooral meisjes worden door kindhuwelijken getroffen. Zij zijn het doorgaans die als “kind” 

huwen. Dit wil niet zeggen dat jongens nooit trouwen onder 18 jaar, het komt alleen veel 

minder voor.25 De gemiddelde leeftijd waarop mannen huwen in sub-Sahara Afrika ligt tussen 

23-26 jaar.26 Er is opvallend minder informatie te vinden over jongens bij kindhuwelijken27 en 

het is onduidelijk of de schadelijke gevolgen voor jongens die voor hun 18de huwen even 

groot zijn als voor meisjes. Jongens kunnen bijvoorbeeld niet zwanger worden zodat zij 

hiervan niet de gevolgen dragen op gezondheidsvlak. Om deze redenen zal hier enkel naar 

kindhuwelijken gekeken worden vanuit het perspectief van meisjes die trouwen voor hun 

achttiende verjaardag.  

 

                                                
23

 Convention on the rights of the child, adopted by General Assembly Resolution 44/25 of  20 november 1989. 
24

 Art 1 IVRK. 
25

 C.F. WESTOFF, “DHS comparative reports NO. 5: Trends in marriage and childbearing in developing 
countries”, Development and health surveys, juli 2003, 
http://www.measuredhs.com/pubs/pub_details.cfm?ID=413, p 36; B. MENSCH, S. SINGH, J. CASTERLINE, 
“Trends in the timing of first marriage among men and women in the developing world”, The population council, 
2005, http://www.popcouncil.org/pdfs/wp/202.pdf, p 4, IPAS, A handbook for advocacy in the African human rights 
system: advancing reproductive and sexual health, 2006, Nairobi, 
http://www.ipas.org/Publications/asset_upload_file413_3178.pdf, p 28. 
26

 C.F. WESTOFF, “DHS comparative reports NO. 5: Trends in marriage and childbearing in developing 
countries”, Development and health surveys, juli 2003, 
http://www.measuredhs.com/pubs/pub_details.cfm?ID=413, p 36. 
27

 B. MENSCH, S. SINGH, J. CASTERLINE, “Trends in the timing of first marriage among men and women in the 
developing world”, The population council,2005, http://www.popcouncil.org/pdfs/wp/202.pdf, p 4. 

http://www.measuredhs.com/pubs/pub_details.cfm?ID=413
http://www.popcouncil.org/pdfs/wp/202.pdf
http://www.ipas.org/Publications/asset_upload_file413_3178.pdf
http://www.measuredhs.com/pubs/pub_details.cfm?ID=413
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Eveneens van belang is de definitie die aan het begrip huwelijk gegeven wordt. Wanneer we 

enkel naar wettelijk gesloten huwelijken gaan kijken, zullen een heleboel traditioneel 

gesloten unies wegvallen. In Afrika worden evenwel nog zeer vaak huwelijken op een 

traditionele manier gesloten.28 Er is ook de situatie van rechtspluralisme in vele Afrikaanse 

landen. Dit wil zeggen dat meerdere rechtsstelsels naast elkaar bestaan. Hierbij kan 

bijvoorbeeld gedacht worden aan islamitisch recht, gewoonterecht en seculier recht. Het kan 

zijn dat een huwelijk gesloten wordt onder gewoonterecht, maar hierdoor niet geregistreerd 

wordt.29 Met deze huwelijken zal uiteraard ook rekening moeten worden gehouden 

aangezien zij vaak dezelfde gevolgen zullen hebben voor de betrokken meisjes. Het is 

daarom belangrijk dat we niet alleen kijken naar officiële en geregistreerde huwelijken, maar 

ook naar onofficiële of niet-geregistreerde huwelijken. Deze niet-geregistreerde huwelijken 

zijn in de praktijk natuurlijk moeilijker op te sporen. Toch probeert men in de meeste cijfers 

ook rekening te houden met traditioneel gesloten unies. In deze masterproef wordt „huwelijk‟ 

dus als „unie met een permanent karakter‟ beschouwd. 

 

Kindhuwelijken vormen volgens de literatuur problemen om verschillende redenen. Zij 

hangen vaak samen met zwangerschappen op zeer jonge leeftijd. Eens een meisje getrouwd 

is, wordt zij verondersteld, door haar echtgenoot en familie, zo vlug mogelijk zwanger te 

worden.30 De problematiek van tienerzwangerschappen in Afrika wordt dus vaak samen 

bekeken met die van kindhuwelijken. Deze kinder- of tienerzwangerschappen kunnen zeer 

zware gevolgen hebben op de reproductieve gezondheid van meisjes. Bovendien is er een 

grotere kans op huiselijk geweld, misbruik, armoede, onvoldoende onderwijs en slechte 

gezondheid.31 Kindhuwelijken zorgen voor veel emotionele stress bij meisjes. Zij worden uit 

hun eigen leefomgeving en familie weggehaald en worden bij hun man en schoonfamilie 

ondergebracht.32 Op deze en andere schadelijke gevolgen zal later nog uitgebreid worden 

teruggekomen. Belangrijk is echter om nu al te vermelden dat kindhuwelijken zonder twijfel 

negatieve effecten kunnen hebben op de gezondheid en het welzijn van meisjes. Hoever 

deze negatieve effecten gaan zal ook verder nog aan bod komen.  

 

Een kindhuwelijk is niet noodzakelijk hetzelfde als een gedwongen (“forced”) huwelijk. 

Natuurlijk zal er in de praktijk vaak een of andere vorm van dwang met de beslissing van het 

meisje gemoeid zijn en zal er vaak geen sprake zijn van een vrije en onafhankelijke 

instemming. Veelal is een kindhuwelijk gebaseerd op de toestemming van de ouders.33 Dit is 

wel niet noodzakelijk zo. Het zal ook niet altijd duidelijk te bepalen zijn of het al dan niet om 

                                                
28

 F. BANDA, Women, law and human rights: an African perspective, Oxford, Hart Publishing, 2005, p 112.  
29

 F. BANDA, Women, law and human rights: an African perspective, Oxford, Hart Publishing, 2005, p 115. 
30

 CEDAW, Fact sheet No. 23.: Harmful traditional practices affecting the health of women and children, 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet23en.pdf, Hfst. I.D. 
31

 IPAS, A Handbook for advocacy in the African human rights system: advancing reproductive and sexual health, 
2006, Nairobi, http://www.ipas.org/Publications/asset_upload_file413_3178.pdf, p 28. 
32

 CEDAW, Fact sheet No. 23.: Harmful traditional practices affecting the health of women and children, 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet23en.pdf, Hfst. I.D. 
33

 N. OTOO-OYORTEY en S. POBI, “Early marriage and poverty: exploring links and key policy issues”, Gender 
and Development 2003, 11:2, p 42. 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet23en.pdf
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een “gedwongen” huwelijk gaat. De vraag zal rijzen in hoeverre een meisje onder de 18 jaar 

uit vrije wil een huwelijk aangaat. De betekenis van “gedwongen” kan natuurlijk enorm 

verschillen. Zo kan het zijn dat het gaat om een uithuwelijking aan een man die ze nog nooit 

gezien heeft. Het kan ook om een meer subtiele druk gaan. Mogelijk riskeert zij uitgesloten te 

worden uit de gemeenschap, wat natuurlijk ook een manier is om haar onder druk te zetten. 

Natuurlijk is het ook niet onmogelijk dat een zeventienjarig meisje uit vrije wil voor het 

huwelijk kiest. Wanneer het hierna gaat over kindhuwelijken refereren we naar alle situaties 

van gedwongen en vrijwillige huwelijken. Op deze manier ontstaat een zo compleet mogelijk 

beeld van de bestaande toestanden. 

1.2 Cijfers 

Sub-Sahara Afrika is niet de enige regio in de wereld waar kindhuwelijken nog frequent 

voorkomen. Ook in het zuiden van Azië vind je ze nog erg vaak terug. Voorbeelden van 

andere landen waar een hoog percentage terug te vinden is, zijn: Afghanistan (43%), 

Bangladesh (64%), de Dominicaanse Republiek (40%), India (47%), Nepal (51%) en 

Nicaragua (43%).34  

 

Er bestaat binnen sub-Sahara Afrika geen uniformiteit tussen de verschillende landen wat 

het aantal kindhuwelijken betreft. In sommige landen zien we een zeer hoog percentage, 70 

% en meer, zoals in Niger, Mali en Guinee. In Namibië gaat het om een zeer laag 

percentage van amper 9%.35 In sub-Sahara Afrika gaat het om een gemiddelde van 39% van 

de meisjes die trouwen nog voor zij de leeftijd van achttien jaar bereiken. In de landelijke 

gebieden stijgt dit percentage naar 49%.36  

 

De tabel die volgt geeft het percentage meisjes weer tussen 20 en 24 jaar die trouwden of in 

“unie” samenleefden voor hun 18 jaar in sub-Sahara Afrika. Dit zijn cijfers tussen 2000 en 

2008 die Unicef samengebracht heeft uit verschillende bronnen.37 Voor sommige landen van 

sub-Sahara Afrika zijn in dit document echter geen cijfers beschikbaar.  

 

 

 

                                                
34

 UNICEF, “The state of the world‟s children: statistical tables”, november 2009, 
http://www.unicef.org/rightsite/sowc/pdfs/statistics/SOWC_Spec_Ed_CRC_Statistical_Tables_EN_111809.pdf, p 
40-43.  
35

 C.F. WESTOFF, “DHS comparative reports NO. 5: Trends in marriage and childbearing in developing 
countries”, Development and health surveys, juli 2003, 
http://www.measuredhs.com/pubs/pub_details.cfm?ID=413, p 9. 
36

 UNICEF, “The state of the world‟s children: statistical tables”, november 2009, 
http://www.unicef.org/rightsite/sowc/pdfs/statistics/SOWC_Spec_Ed_CRC_Statistical_Tables_EN_111809.pdf, p 
43. 
37

 UNICEF, “The state of the world‟s children: statistical tables”, november 2009, 
http://www.unicef.org/rightsite/sowc/pdfs/statistics/SOWC_Spec_Ed_CRC_Statistical_Tables_EN_111809.pdf, p 
40-43.  

http://www.unicef.org/rightsite/sowc/pdfs/statistics/SOWC_Spec_Ed_CRC_Statistical_Tables_EN_111809.pdf
http://www.measuredhs.com/pubs/pub_details.cfm?ID=413
http://www.unicef.org/rightsite/sowc/pdfs/statistics/SOWC_Spec_Ed_CRC_Statistical_Tables_EN_111809.pdf
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Land Totaal percentage Stedelijke 

gebieden 

Landelijke 

gebieden 

Niger 75 42 84 

Tsjaad 72 65 73 

Mali 71 60 77 

Guinee 63 45 75 

Centraal Afrikaanse 

Republiek  

61 57 64 

Sierra Leone 56 34 66 

Mozambique 52 39 60 

Malawi 50 38 53 

Ethiopië 49 27 55 

Burkina Faso 48 29 61 

Eritrea 47 31 60 

Oeganda 46 27 52 

Somalië 45 32 55 

Nigeria 43 27 52 

Zambia 42 32 49 

Democratische Republiek 

Congo 

39 31 45 

Senegal 39 23 55 

Kameroen 36 23 57 

Gambia 36 24 45 

Ivoorkust 35 27 43 

Mauritanië 35 27 44 

Benin  34 19 47 

Gabon 34 30 49 

Soedan  34 24 40 

Zimbabwe 34 20 44 

Congo 31 24 40 

Kenia 25 19 27 

Guinee-Bissau 24 14 32 

Togo 24 15 36 

Ghana 22 15 28 

Burundi  18 14 18 

Rwanda 13 9 14 

Namibië 9 6 11 

Djibouti 5 5 13 
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We zien dat er vaak enorme verschillen bestaan tussen percentages in landelijke en 

percentages in stedelijke gebieden. Vooral de gemiddelde percentages in landelijke 

gebieden zijn indrukwekkend. In stedelijke gebieden liggen de percentages in de meeste 

gevallen merkbaar lager. Dit kan al een indicatie zijn dat economie een bepalende factor is. 

Er kan ook vastgesteld worden dat in de landen met een hoog gemiddeld percentage zoals 

Mali en Tsjaad, zowel de cijfers in landelijke als in stedelijke gebieden zeer hoog liggen. We 

zien dat in maar liefst 16 landen meer dan 1 op 2 meisjes trouwen nog voor zij achttien jaar 

zijn. Overigens kunnen deze en andere cijfers in verband met kindhuwelijken nog verschillen 

van de werkelijkheid. Het is mogelijk dat niet alle cijfers even realistisch zijn omwille van 

inaccurate geboorte- en huwelijksregisters.38 Het is dan ook best deze cijfers eerder te 

bekijken als laagst mogelijke cijfers, maar er tegelijkertijd rekening mee te houden dat het 

percentage in verschillende landen waarschijnlijk nog hoger zal liggen. 

 

Uit de vergelijking met cijfers van voor 2003 valt wel een lichte daling van het percentage 

vast te stellen.39 Hier deed men bevragingen bij vrouwen uit verschillende leeftijdsgroepen. 

Men kwam uit bij 5 groepen: 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44 jaar. Nagegaan werd hoeveel 

procent van de vrouwen binnen deze leeftijdscategoriëen getrouwd waren voor hun 20 jaar. 

Hier werd dus niet met de leeftijdsgrens van 18 jaar, maar met die van 20 jaar gewerkt. 

Allereerst valt dan ook op dat wanneer men de leeftijdsgrens op 20 jaar in plaats van 18 jaar 

legt, en kijkt naar de groep tussen 20 en 24 jaar, het percentage in de meeste landen enorm 

stijgt. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien dat Burkina Faso in de cijfers van Unicef 48% haalde. 

Wanneer men de leeftijdsgrens optrekt tot 20 jaar, klimt dit percentage tot 84%. In Malawi 

gaat het percentage omhoog van 50% naar 72%. We moeten hier dan ook enigszins 

rekening mee houden.  

 

Wanneer we nu gaan kijken naar de groep van 40-44 jaar, zien we dat de percentages daar 

op enkele uitzonderingen na hoger zijn dan die van de groep van 20-24 jaar. Landen waar 

het percentage hetzelfde gebleven is of zelfs licht (maximum 3%) gestegen is, zijn: Tsjaad, 

Eritrea, Malawi en Mozambique. Er is in de meeste landen dus een daling waar te nemen in 

de loop van 20 jaar. In de meeste landen gaat het om een lichte daling van minder dan 15%. 

In sommige landen, zoals Ivoorkust, Kameroen, Ethiopië, Kenia, Nigeria of Senegal, gaat het 

om een daling van meer dan 15%.40 Dit betekent dat er op sommige plaatsen toch al 

verbetering is vast te stellen. Of hiervoor een verklaring te vinden is, zal in de volgende 

hoofdstukken zeker nog aan bod komen. Het is natuurlijk ook nodig deze cijfers enigszins te 

nuanceren: door de grens op 20 jaar te stellen kunnen we geen accurate conclusies trekken 

voor kindhuwelijken. Zo zou het kunnen dat de daling vooral heeft plaatsgevonden tussen 18 

                                                
38

 F. BANDA, Women, law and human rights: an African perspective, Oxford, Hart Publishing, 2005, p 120. 
39

 C.F. WESTOFF, “DHS comparative reports NO. 5: Trends in marriage and childbearing in developing 
countries”, Development and health surveys, juli 2003, 
http://www.measuredhs.com/pubs/pub_details.cfm?ID=413, p 23. 
40

 C.F. WESTOFF, “DHS comparative reports NO. 5: Trends in marriage and childbearing in developing 
countries”,  Development and health surveys, juli 2003, 
http://www.measuredhs.com/pubs/pub_details.cfm?ID=413, p 23.  
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en 20 jaar. Als het vooral meisjes zijn die vroeger tussen 18 en 20 jaar huwden, die nu later 

huwen, dan verandert er weinig voor meisjes onder de 18 jaar. Dit kunnen we echter niet 

afleiden uit de gegevens.  

 

De cijfers zijn natuurlijk ruim, in die zin dat alle meisjes onder de 18 jaar hieronder vallen. Het 

is onduidelijk of in een bepaald land veel erg jonge meisjes trouwen of dat de meisjes al iets 

ouder zijn wanneer ze trouwen. De gemiddelde leeftijd valt niet uit de cijfers af te leiden en 

hierover zijn niet voor alle landen accurate cijfers beschikbaar. Wel zijn er cijfers beschikbaar 

over tienerzwangerschapen. Deze vinden in sub-Sahara Afrika meestal plaats binnen 

huwelijken. We kunnen er  min of meer van uit gaan dat in landen waar er bijvoorbeeld 10% 

van de meisjes op hun 15 jaar al moeder of zwanger is, een groot deel van die meisjes ook 

al getrouwd is voor hun vijftiende verjaardag. Voor cijfers omtrent tienerzwangerschappen op 

jonge leeftijd verwijs ik naar deel 3.3.1. Wat hier wel al kan vermeld worden is dat landen met 

een hoog aantal kindhuwelijken eveneens een hoog aantal tienerzwangerschappen voor 15 

jaar kennen.41 

1.3 Internationale bepalingen inzake kindhuwelijken 

Vele internationale verdragen hebben een poging gedaan het probleem van kindhuwelijken 

aan te pakken. De meeste doen dit door een minimumleeftijd voor het huwelijk te voorzien. 

Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste verdragen en hun bepalingen omtrent 

kindhuwelijken. 

1.3.1 Convention on consent to marriage, minimum age of marriage and 

registration of marriage 

Dit verdrag
42 liet het aan de staten zelf over om een minimumleeftijd vast te leggen.43 In 1965 

kwam er echter een aanbeveling44 betreffende dit verdrag. Deze aanbeveling werd 

aangenomen door de algemene vergadering van de VN op 1 november 1965. Hierin werd 

bepaald dat de minimumleeftijd 15 jaar moet zijn.45 De staten zijn uiteraard vrij om een 

hogere leeftijd vast te leggen. Het verdrag bepaalt ook dat de toestemming voor het huwelijk 

op een vrije en onafhankelijke manier moet gegeven worden door beide partijen.46 Eveneens 

moeten alle huwelijken op een aangepaste manier geregistreerd worden door hiertoe 

                                                
41

 C.F. WESTOFF, “DHS comparative reports NO. 5: Trends in marriage and childbearing in developing 
countries”, Development and health surveys, juli 2003, 
http://www.measuredhs.com/pubs/pub_details.cfm?ID=413 p 12. 
42

 Convention on consent to marriage, minimum age for mariage and registration of marriage by General 
Assembly Resolution 1763A of 7 november 1962. 
43

 Art 2 Convention on consent to marriage. 
44

 Recommendation on consent to marriage, minimum age of marriage and registration of marriages, A/RES/2018 
(XX), 1 november 1965. 
45

 Principle II Recommendation on consent to marriage.  
46

 Art 1 Convention consent to marriage. 

http://www.measuredhs.com/pubs/pub_details.cfm?ID=413
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aangeduide officiële autoriteiten.47 Het gaat hier om een zeer algemeen verdrag met weinig 

detailbepalingen. Door de minimumleeftijd op 15 jaar te leggen konden er nog grote 

verschillen zijn tussen lidstaten. 

1.3.2  Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie 

van vrouwen (CEDAW) 

Het verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen48 (hierna 

verder afgekort als CEDAW) stelt duidelijk dat huwelijken van kinderen geen rechtsgevolgen 

dienen te hebben. Bovendien moeten staten alle noodzakelijke maatregelen nemen om een 

minimumleeftijd vast te stellen en de registratie van huwelijken in een officieel register 

verplicht te stellen. 49 Het CEDAW zelf stelt de minimumleeftijd niet expliciet op 18 jaar. Toch 

blijkt uit een algemene aanbeveling50 bij artikel 16, tweede lid CEDAW, dat het comité vindt 

dat men minstens 18 jaar moet zijn alvorens te trouwen. Dit geldt zowel voor jongens als 

voor meisjes.51 In deze algemene aanbeveling wordt verantwoord waarom het CEDAW deze 

minimumleeftijd vastlegt: “Wanneer mannen en vrouwen trouwen nemen zij belangrijke 

verantwoordelijkheden op zich. Daarom zou een huwelijk niet mogen toegestaan worden 

alvorens zij volledig volwassen zijn en de mogelijkheid hebben om te handelen. Volgens de 

WHO kan de gezondheid van minderjarigen, en dan vooral van meisjes, wanneer zij trouwen 

en kinderen krijgen, op een slechte wijze aangetast worden en kan hun ontwikkeling 

verhinderd worden.52” 

 

Bovendien vindt het CEDAW-comité het niet kunnen dat sommige landen andere 

minimumleeftijden vastleggen voor mannen dan voor vrouwen. Zulke bepalingen zouden 

weggewerkt moeten worden omdat zij er onterecht van uitgaan dat vrouwen een andere 

graad van intellectuele ontwikkeling hebben dan mannen. Eveneens moeten bepalingen 

worden gebannen die toelaten dat familieleden in de plaats van het meisje de verloving 

regelen. Zulke bepalingen zijn niet alleen strijdig met het verdrag, maar zij beknotten ook het 

recht van de vrouw om vrij haar partner te kiezen.53 Het verdrag stipuleert verder dat de 

staten huwelijken gesloten onder gewoonte- of religieus recht moeten registreren. Dit is de 

enige manier waarop staten volledige naleving van het verdrag kunnen garanderen.54 

 

                                                
47

 Art 3 Convention consent to marriage. 
48

 Verdrag 18 december 1979 inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen, 1979, 124a 
UNTS 13.(afgekort CEDAW)  
49

 Art 16, lid 2 CEDAW. 
50

 CEDAW, General recommendation No 21: Equality in marriage and family relations, UN Doc A/49/38. 
51

 CEDAW, General recommendation No. 21: Equality in marriage and family relations, UN Doc A/49/38, §36. 
52

 CEDAW, General recommendation No. 21: Equality in marriage and family relations, UN Doc A/49/38, §36. 
53

 CEDAW, General recommendation No. 21: Equality in marriage and family relations, UN Doc A/49/38, §38. 
54

 CEDAW, General recommendation No 21: Equality in marriage and family relations, UN Doc A/49/38, §39. 
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Aangezien kindhuwelijken aanzien worden als een “schadelijke traditionele praktijk”55 kunnen 

we ook kijken of het CEDAW hierover iets zegt. Zo vinden we in artikel 2, f) dat partijen alle 

mogelijke maatregelen moeten nemen om gebruiken en praktijken die discriminatie van 

vrouwen inhouden aan te passen, te wijzigen of af te schaffen. Hier kunnen impliciet ook de 

“schadelijke traditionele praktijken” onder verstaan worden56. Artikel 5, a) heeft CEDAW het 

dan weer over het veranderen van het sociale en culturele gedragspatroon van mannen en 

vrouwen om zo gewoonten en gebruiken uit te bannen die zich baseren op een gedachte 

van minder-, dan wel meerderwaardigheid van één van beide geslachten.  

 

De meeste landen uit sub-Sahara Afrika hebben het CEDAW ondertekend en geratificeerd. 

Uitzonderingen hierop zijn Soedan en Somalië.57 Landen hebben ook de mogelijkheid om 

voorbehoud te maken bij bepaalde artikels. Van deze mogelijkheid is door bepaalde landen 

gebruik gemaakt. Zo heeft Niger bijvoorbeeld een voorbehoud geuit bij art 16 CEDAW, over 

de gelijkheid van man en vrouw binnen het huwelijk, alsook over het veranderen van 

culturele en traditionele patronen. Mauretanië maakt op zijn beurt een voorbehoud voor alle 

bepalingen die niet zouden kunnen verenigd worden met de waarden en het geloof van de 

islam.58 

 

Het CEDAW-comité heeft in haar commentaren op landenrapporten al meerdere malen haar 

bezorgdheid geuit over het hoge aantal kindhuwelijken in sommige landen. In de rapporten 

valt ook terug te vinden dat ondanks wetgeving in bepaalde landen, kindhuwelijken toch 

frequent blijven voorkomen. Zo is er in Gambia een “children‟s act” die een minimumleeftijd 

van 18 jaar vastlegt.59 Ook Ghana60 en Kenia 61 beschikken over een “children‟s act”. In 

Ethiopië62 en Namibië63 vinden we eveneens een wettelijke minimumleeftijd van 18 jaar 

terug. Het comité juicht het bestaan van deze wetgeving enorm toe. Desondanks uit het 

comité bij al deze landen ook zijn bezorgdheid omwille van het nog steeds hoge aantal 

kindhuwelijken ondanks de wetgeving. Het moedigt de landen aan te zorgen voor een 

effectievere implementatie en afdwinging van deze wetgeving. In Burkina Faso vindt het 

comité dan weer te weinig wetgeving terug voor een effectieve aanpak van het probleem.64 

Er zijn ook landen waar er contradicties terug te vinden zijn tussen verschillende stukjes 

wetgeving. Zo is er in Malawi een “marriage act” die een minimumleeftijd van 21 jaar voor het 

                                                
55

 Report of the second regional seminar on traditional practices affecting the health of women and children, 
United Nations, UN Doc E/CN.4/Sub.2/1994/10, §4. 
56

 C. A.A. PACKER, Using human rights to change tradition: traditional practices harmful to women’s reproductive 
health in sub-Saharan Africa, Antwerpen, Intersentia, 2002, p 55. 
57

 UNITED NATIONS, Treaty Series, vol. 1249, p 13.   
58

 UNITED NATIONS,Treaty Series, vol. 1249, p 13.  
59

 Concluding comments Gambia, CEDAW 2005, A/60/38(SUPP), §209. 
60

 Concluding comments Ghana, CEDAW 2006, CEDAW/C/GHA/CO/5, §36.
 
 

61
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huwelijk oplegt65, maar de grondwet laat nog steeds kindhuwelijken toe. In Nigeria zitten we 

met een gelijkaardige contradictie. Hier is er een “children‟s rights act” die in een 

minimumleeftijd van 18 jaar voorziet. De grondwet bepaalt echter dat een vrouw wordt 

geacht volwassen te zijn op het ogenblik van haar huwelijk. Dit laat volgens het CEDAW-

comité ruimte voor kindhuwelijken.66 Voorts vindt het ook in bepaalde landen een diepe 

inworteling terug van bepaalde traditionele en culturele praktijken, waaronder kindhuwelijken. 

Het gaat hierbij om landen zoals Guinee67, Mauretanië68, Niger69, Mali70 en Togo71. 

1.3.3 Protocol to the African charter on human and people’s rights on the 

rights of women in Africa (Maputo-protocol) 

Wat Afrika betreft kunnen we voor vrouwenrechten ook kijken naar een specifiek instrument, 

namelijk het Maputo-protocol.72 Alle landen uit sub-Sahara Afrika hebben dit protocol 

geratificeerd. Het gaat hier om een protocol bij het Afrikaans Verdrag voor de Rechten van 

de Mens. Het protocol trad in werking op 25 november 2005. Het erkent het feit dat de 

rechten van Afrikaanse vrouwen nog steeds in grote mate geschonden worden en wil hierop 

de aandacht vestigen. Vrouwen worden nog steeds in grote mate gediscrimineerd en worden 

het slachtoffer van geweld enkel op basis van hun geslacht. Het wil regeringen verplichten 

werk te maken van verbetering op het vlak van vrouwenrechten en ervoor zorgen dat er 

meer bescherming komt.73  

 

In de preambule van het protocol wordt al de aandacht gevestigd op het nog steeds 

voorkomen van “schadelijke traditionele praktijken”. Ook hier werd bepaald dat de 

minimumleeftijd om te huwen 18 jaar moet zijn.74 Verder wordt er de nadruk op gelegd dat 

het moet gaan om een vrije en volle toestemming en dat het huwelijk moet worden 

geregistreerd.75 Bovendien wordt er ook gedrukt op het principe van gelijkheid binnen het 

huwelijk.76 Er zijn maar twee landen in Afrika die voorbehoud hebben aangetekend bij deze 

bepaling, namelijk Soedan en Tunesië.77 Maar de realiteit leert ons dat dit niet de enige twee 

landen zijn waar kindhuwelijken nog steeds frequent voorkomen.  
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Schadelijke praktijken worden in het protocol als volgt omschreven: “ Elk gedrag dat, elke 

houding en/of praktijk die de fundamentele rechten van vrouwen en meisjes, zoals hun recht 

op leven, gezondheid, waardigheid, onderwijs en fysische integriteit, negatief beïnvloedt78”. 

Kindhuwelijken zouden dan ook als schadelijke praktijk in die definitie kunnen worden 

beschouwd. Het protocol spoort de partijen aan tot het maken van wetgeving of 

regelgevende maatregelen die schadelijke praktijken, die de gezondheid en het welzijn van 

vrouwen in gevaar brengen, gaan verbieden.79 Verder in artikel 280 wordt nog eens gezegd 

dat de staten die partij zijn bij het verdrag zich ertoe verbinden om de sociale en culturele 

gedragspatronen van mannen en vrouwen aan te passen door middel van informatie, 

onderwijs en publieke educatie, dit alles met het oog op het uitschakelen van schadelijke 

culturele en traditionele praktijken. Artikel 5 gaat zelfs enkel over het uitschakelen van 

schadelijke culturele en traditionele praktijken. Het somt een heel aantal manieren op hoe 

staten aan deze verplichting kunnen voldoen. Hieronder vallen: publiek bewustzijn kweken 

door informatie zowel op een formele als op een informele manier te verstrekken81, 

opvangen van slachtoffers van zulke praktijken82 en het beschermen van vrouwen die risico 

lopen om slachtoffer te worden83. Het is dan ook duidelijk dat het Maputo-protocol veel 

aandacht heeft willen besteden aan het probleem van “schadelijke traditionele praktijken”, en 

dus indirect ook aan de problematiek van kindhuwelijken. 

1.3.4 Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind (IVRK) 

Het internationaal verdrag inzake de rechten van het kind84 (hierna afgekort als IVRK) bevat 

geen bepalingen over huwelijken. Dit zou erop kunnen wijzen dat het IVRK niet heeft willen 

voorzien in de mogelijkheid van kinderen om te trouwen. Het IVRK bevat dan ook geen 

bepaling die rechtstreeks verwijst naar kindhuwelijken.85 Toch zal blijken dat kindhuwelijken 

schadelijke gevolgen kunnen hebben en op deze manier verschillende andere rechten van 

kinderen in het verdrag in gedrang kunnen brengen. Uit de verschillende aanbevelingen en 

statenrapporten van het IVRK-comité blijkt wel dat men kindhuwelijken ziet als een 

schadelijke praktijk en dat men staten aanmoedigt een einde te maken aan deze praktijk. 

 

Het IVRK bevat wel de bepaling dat “alle staten die partij zijn, alle doeltreffende en passende 

maatregelen nemen teneinde traditionele gebruiken die schadelijk zijn voor de gezondheid 

van kinderen af te schaffen”86. Kindhuwelijken kunnen onder dit artikel vallen. Natuurlijk zien 
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 Art 2, b) Maputo-protocol. 
80

 Art 2, lid 2 Maputo-protocol. 
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November 1989.(afgekort: IVRK) 
85

 L. ASKARI, “The convention on the rights of the child: the necessity of adding a provision to ban child 
marriages”, ILSA Journal of International & Comparative Law 1998, Vol. 5, p 137. 
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 Art 24, 3 IVRK. 
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we verschillende bepalingen binnen het IVRK die ook van toepassing kunnen zijn op 

kindhuwelijken. Zo kunnen er schendingen zijn van bijvoorbeeld het recht op gezondheid, het 

recht op onderwijs en het recht op een toereikende levensstandaard door het toelaten van 

kindhuwelijken. Op deze verschillende mogelijke schendingen wordt later dieper ingegaan. 

Toch kan de vraag rijzen of het voldoende is om de problematiek van kindhuwelijken binnen 

het IVRK indirect aan te pakken.87 Het is mogelijk dat het beter is wanneer een bepaling 

wordt opgenomen die expliciet kindhuwelijken verbiedt. Er wordt in andere verdragen wel 

duidelijk gesteld dat kindhuwelijken een te elimineren praktijk zijn, maar een bepaling in het 

IVRK zou hier nog een bijkomende dimensie aan kunnen geven. Zo kan een bepaling in het 

IVRK vooral de nadruk leggen op het kind als slachtoffer binnen het kindhuwelijk en het kind 

als partij wiens rechten geschonden worden.88 

 

Het enige land in sub-Sahara Afrika dat het IVRK niet geratificeerd heeft is Somalië.89 

Dit neemt niet weg dat andere landen voorbehoud gemaakt hebben bij bepaalde artikels uit 

het IVRK. Net als bij het CEDAW maakte Mauretanië hier opnieuw het voorbehoud van 

strijdigheid met de islam.90  

 

Het IVRK-comité heeft net als het CEDAW-comité aan verschillende landen aanbevelingen 

gedaan. Het IVRK-comité vermeldt de problematiek van kindhuwelijken vaker in zijn 

observaties dan het CEDAW-comité. Ondanks het feit dat in het IVRK zelf geen expliciete 

bepaling is opgenomen rond kindhuwelijken, blijkt hieruit dat het IVRK deze praktijk toch ook 

afkeurt. Vele opmerkingen die het comité maakt over kindhuwelijken komen bij verschillende 

landen terug. Zo stipte het comité in landen als Oeganda91, Kameroen92, Zambia93, Niger94, 

Ethiopië95 en Rwanda96 aan dat kindhuwelijken een negatieve impact kunnen hebben op de 

gezondheid van meisjes. Net als het CEDAW-comité dringt ook het IVRK-comité aan op het 

zorgen voor goede wetgeving die in een minimumleeftijd van 18 jaar voorziet.97 Contradicties 

in de wetgeving moeten daarbij weggewerkt worden. Die bestaan nog steeds in landen als 

Gabon98, Nigeria99 (ook het CEDAW-comité merkte de contradictie in Nigeria al op), Niger100 
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en Ivoorkust101. In Angola102, Burkina Faso103, Rwanda104, Mozambique105, Mauretanië106, 

Zambia107, Kameroen108, Ghana109 en Oeganda110 komen nog steeds veel kindhuwelijken 

voor, ondanks wetgeving die dit verbiedt. Er wordt dan ook vaak aangedrongen op een 

betere handhaving van de wet en in het voorzien van adequate straffen voor overtreders van 

de wetgeving.111 Het comité stelt eveneens voor wat landen nog zouden moeten doen om 

kindhuwelijken tegen te gaan. Het gaat hierbij vooral om bewustzijnsverhogende en 

sensibiliserende campagnes waaraan traditionele leiders meewerken, maar waarbij 

eveneens de medewerking moet worden gevraagd van de gewone bevolking, en zeker van 

de kinderen.112 Er moet voldoende publiciteit gegeven worden aan dergelijke acties. Toch 

ziet het IVRK-comité in sommige landen verbetering. Dat is bijvoorbeeld het geval in Eritrea, 

maar er is nog steeds nood aan doorgedreven programma‟s om kindhuwelijken tegen te 

gaan.113 Het verslag over Kenia in 2001 sprak over inadequate cijfers over kindhuwelijken, 

maar in 2007 bleken er al grote inspanningen gedaan te zijn.114 Tot slot is er in de conclusies 

bij het verslag van Nigeria in 2005 een merkwaardige opmerking gemaakt door het IVRK-

comité. Het stelt dat landen ervoor moeten zorgen dat meisjes steeds moeten kunnen 

genieten van alle rechten die zij hebben onder het IVRK, ook wanneer ze toch minderjarig 

zijn wanneer ze trouwen.115 Deze opmerking werd enkel bij Nigeria gemaakt en bij geen 

enkel ander land uit sub-Sahara Afrika herhaald.  
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1.3.5 African charter on the rights and welfare of the child (ACRWC) 

Wanneer het gaat over kinderrechten in Afrika kunnen we net als bij vrouwenrechten kijken 

naar een specifiek lokaal verdrag, met name het Afrikaans Verdrag voor de Rechten van het 

Kind (het ACRWC).116  

 

Het ACRWC - in tegenstelling tot het IVRK - bevat wel een specifieke bepaling over de 

huwelijksleeftijd. Art 21, lid 2 ACRWC bepaalt dat “kindhuwelijken en de verloving van 

jongens en meisjes verboden zullen zijn en dat effectieve actie zal worden ondernomen, met 

inbegrip van wetgeving, om een minimumleeftijd van 18 jaar te specificeren en om alle 

huwelijken te registreren in een officieel register.” Het lokaal verdrag gaat dus verder dan 

verschillende internationale verdragen. Artikel 21 ACRWC heeft als noemer: bescherming 

tegen schadelijke sociale en culturele praktijken. Kindhuwelijken zijn hier expliciet in 

ondergebracht, het is dus duidelijk dat voor het ACRWC kindhuwelijken een schadelijke 

praktijk vormen. Staten moeten alle nodige maatregelen nemen om schadelijke praktijken 

voor kinderen te elimineren.117 Aangezien kindhuwelijken direct zijn opgenomen in het 

verdrag duidt dit toch ook wel op een zekere erkenning van het probleem door Afrikaanse 

landen. Toch is er tegelijkertijd artikel 31 ACRWC dat enkele plichten voor kinderen opsomt. 

Een van deze plichten is respect tonen voor zijn ouders. Het wordt dan ook moeilijk voor een 

kind haar ouders tegen te spreken. Dit kan ertoe leiden dat wanneer ouders aandringen op 

een huwelijk, het kind geen keuze heeft dan het respecteren van de beslissing van haar 

ouders.118 Hierdoor kunnen artikels 21 en 31 ACRWC dus tegenover elkaar komen te staan 

en voor discussie zorgen. 

 

Het ACRWC werd niet geratificeerd door de Democratische Republiek Congo, Somalië en 

Soedan.  

1.3.6 Bedenking 

Nagenoeg alle landen van sub-Sahara Afrika zijn partij bij een of elk van bovenstaande 

verdragen. Sommige landen hebben niet alle bepalingen aangenomen, maar die landen 

vormen eerder uitzonderingen.  

 

De landen die deze verdragen hebben geratificeerd hebben zich ook verbonden om een 

minimumleeftijd van 18 jaar voor het huwelijk in te voeren. Desondanks blijven de cijfers voor 

meisjes die huwen onder achttien zeer hoog. Deze verdragen kunnen blijkbaar niet 

onmiddellijk worden afgedwongen. Het is nodig dat de staten de nodige nationale wetgeving 

ontwikkelen om de verdragen na te komen. In verband met kindhuwelijken komt dit er in de 
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eerste plaats op neer dat de staten nationale wetgeving moeten maken die de 

minimumleeftijd op 18 jaar legt. Bovendien moet deze leeftijd zowel voor mannen als voor 

vrouwen dezelfde zijn. Verschillen in de leeftijd voor mannen en vrouwen komen voor, maar 

zijn een duidelijke discriminatie die door geen enkel verdrag wordt getolereerd.119 

 

Vele landen hebben pogingen ondernomen om hun wetgeving aan te passen.120 In sommige 

landen ligt de minimumleeftijd al op achttien jaar, bijvoorbeeld in de Centraal Afrikaanse 

Republiek, Ghana, Guinee, Malawi, Nigeria en Oeganda. In andere landen hebben we dan 

weer minimumleeftijden die variëren van veertien (in de Democratische Republiek Congo en 

Niger) tot zeventien jaar. Hieronder vallen landen zoals Kameroen, Rwanda, Zambia en 

Namibië. Er zijn ook landen, zoals hierboven al werd vermeld, die verschillende 

minimumleeftijden hanteren voor mannen en vrouwen. Voorbeelden hiervan zijn Ivoorkust, 

Gabon, Togo, Tanzania, Burundi en Senegal.121 In al deze landen ligt de minimumleeftijd 

voor mannen hoger dan die voor vrouwen. Bovendien zijn er maar 2 landen waar in dat 

geval de minimumleeftijd voor vrouwen op achttien jaar ligt, nl. Burundi en Ivoorkust.122 

 

De cijfers over het aantal kindhuwelijken bewijzen dat zelfs in landen waar de wetgeving 

aangepast is, het aantal kinderen dat huwt onder de 18 jaar zeer hoog blijft. Zo zitten Malawi, 

de Centraal Afrikaanse Republiek en Guinee in de top tien van de meeste kindhuwelijken, 

terwijl zij wetgeving hebben die stelt dat men pas vanaf achttien kan trouwen. Nationale 

wetgeving wordt dus vaak onvoldoende afgedwongen.123 Ook het CEDAW-comité merkte in 

verschillende commentaren op dat ondanks het bestaan van wetgeving in sommige landen, 

hier nog vaak kindhuwelijken voorkwamen (supra 1.3.2). Hieruit blijkt dus al dat het 

onvoldoende zal zijn om wetgeving die een minimumleeftijd van achttien jaar vastlegt op te 

stellen. Het is natuurlijk ook nodig dat deze wetgeving nageleefd en afgedwongen wordt. Dit 

is niet altijd even eenvoudig in landen waar meerdere rechtstelsels naast elkaar bestaan. 

Vele Afrikaanse landen hebben zulke systemen van rechtspluralisme. Sommige landen laten 

toe dat gewoonterecht of religieus recht familieaangelegenheden zoals huwelijken regelt.124 

Bij gewoonterechtelijke of religieuze stelsels zal het vaak voorkomen dat de toestemming 

van de bruid niet nodig is om een huwelijk te sluiten. Doorgaans zal het de vader van de 

bruid zijn die zijn instemming met het huwelijk moet geven.125 Het lijkt dan ook dat het louter 
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vermelden van een minimumleeftijd van 18 jaar in nationale wetten, onvoldoende zal zijn om 

kindhuwelijken te voorkomen. Het is dan ook nodig dat beter werkende strategieën om de 

problematiek aan te pakken worden uitgedacht. Dit zal later nog uitgebreider aan bod 

komen. 
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2 Oorzaken 

De oorzaken van kindhuwelijken worden vaak in drie grote categorieën opgedeeld.126 Die 

zullen hieronder aan bod komen. Het gaat hierbij om economische redenen, sociaal-culturele 

redenen en het bewaren van de maagdelijkheid van meisjes. Deze categorieën kunnen 

elkaar soms overlappen. Zo kan bijvoorbeeld het geven van een bruidsprijs aanzien worden 

als een economische beweegreden. Tegelijkertijd is dit ook een praktijk die in bepaalde 

culturen veel en in andere weinig voorkomt. Toch zullen zij zo goed mogelijk worden 

opgedeeld in de drie grote categorieën. Het is dus zeker mogelijk dat sommige oorzaken 

binnen meerdere categorieën geplaatst kunnen worden. Bovendien kunnen sommige 

oorzaken elkaar onderling beïnvloedden. Zo kan armoede een invloed hebben op de praktijk 

van de bruidsprijs. Sommige oorzaken kunnen ook als gevolgen worden gezien. Zo zien 

sommige bronnen onderwijs en armoede als oorzaken voor kindhuwelijken, terwijl andere 

bronnen een lage onderwijsgraad en armoede eerder als schadelijke gevolgen zullen zien.127 

Dit zal natuurlijk zorgen voor enige overlapping tussen dit hoofdstuk en het hoofdstuk over 

de gevolgen. Meestal worden de oorzaken voor kindhuwelijken in alle regio‟s tegelijk 

besproken. Dit wil dan ook zeggen dat de opsomming die volgt niet enkel van toepassing is 

op sub-Sahara Afrika maar ook op andere landen en regio‟s in de wereld waar veel 

kindhuwelijken voorkomen, voornamelijk Azië en Latijns-Amerika. Niet elke oorzaak is 

daarom even belangrijk voor sub-Sahara Afrika.  

2.1 Economische beweegredenen 

2.1.1 Bruidsschatten en bruidsprijs 

Het uitwisselen van geschenken, goederen en geld geeft een economische dimensie aan het 

huwelijk.128 Bruidsschat en bruidsprijs zijn twee begrippen die verwijzen naar bepaalde 

betalingen die gebeuren bij het sluiten van huwelijken binnen bepaalde culturen.129 De 

bruidsprijs (in Afrika soms “lobola” genoemd) is de overdracht van vee, levensmiddelen en/of 

geld van de toekomstige bruidegom of zijn familie naar de familie van zijn toekomstige 

bruid.130 In patrilineaire maatschappijen symboliseert het overhandigen van een bruidsprijs 

vaak de overdracht van de rechten over de reproductieve capaciteiten van de vrouw van 

haar familie naar de familie van de man. De man mag dan verwachten dat hij exclusief zal 
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kunnen genieten van de seksualiteit van zijn vrouw.131 Vrouwen worden verwacht kinderen te 

baren voor de man die de bruidsprijs heeft betaald. 132 Het is ook een overdracht van de 

werkkracht van de vrouw van haar eigen familie naar die van haar man. De vrouw zal 

meestal huishoudelijk werk verrichten in het huis van haar schoonfamilie.133 Vóór het 

huwelijk staat een vrouw onder het gezag van haar vader of een andere mannelijke voogd, 

na het huwelijk komt dit gezag en deze controle toe aan de echtgenoot in ruil voor de 

bruidsprijs.134  

 

De praktijk van het betalen van een bruidsprijs is onderhevig aan veel kritiek. De 

tegenstanders van deze praktijk zien een duidelijke link tussen de bruidsprijs en de 

subordinatie van vrouwen in het huwelijk.135 Zo vinden vele auteurs dat vrouwen een soort 

van product worden dat dan verkocht wordt. Zij zien het als een praktijk die van vrouwen het 

„bezit‟ maakt van hun man en ervoor zorgt dat vrouwen geen andere keuze hebben dan hun 

man te gehoorzamen.136 Uiteraard zijn er ook voorstanders die vinden dat het systeem van 

de bruidsprijs inherent is aan de Afrikaanse cultuur. Wanneer men de „cultuur‟ wil behouden 

moet men volgens deze voorstanders ook de praktijk van de bruidsprijs aanvaarden. Het 

betalen van een bruidsprijs brengt volgens hen families samen en zorgt voor „sterkere‟ 

huwelijken.137 Bovendien blijkt dat er vrouwen zijn die willen dat er voor hen een bruidsprijs 

wordt betaald. Dit toont volgens hen de liefde en verbintenis van een man naar hun toe aan. 

Bovendien zien zij het ook als een soort zekerheid dat hun man hen niet vlug zal verlaten. 

Het is immers in veel gewoonterechten in sub-Sahara Afrika zo dat wanneer de vrouw 

verantwoordelijk is voor de scheiding, de man of zijn familie een deel van of de gehele 

bruidsprijs kan terugvragen. Wanneer de man echter in fout is zal dit niet meer mogelijk zijn 

voor hem. Wanneer een deel van de bruidsprijs nog niet voldaan is, zal dit deel overigens 

onmiddellijk moeten worden betaald aan de familie van de echtgenote.138 De hoogte van de 

bruidsprijs hangt af van verschillende factoren. Hierover wordt onderhandeld tussen beide 

families. De leeftijd van de vrouw kan een van deze factoren zijn. 

 

Een bruidsschat is een betaling van de familie van de bruid aan de bruid zelf, haar 

bruidegom of diens familie. Deze betaling kan bestaan uit geld, maar ook uit kleding, 

huishoudelijk gereedschap en vee. Soms wordt zelfs een stuk land doorgegeven als 

bruidsschat.139  Het geven van een bruidsschat komt in mindere mate voor dan het betalen 
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van een bruidsprijs.140 Het komt vooral voor in de regio van Zuid-Azië141 en zal dus voor sub-

Sahara Afrika een minder grote invloed hebben. Daar waar het geven van een bruidsschat 

de gewoonte is, zal het principe meestal zijn: hoe jonger de bruid, hoe lager de 

bruidsschat.142 

 

In het klassieke islamitische recht bestaat er ook nog zoiets als de bruidsgave (mahr of 

sadaq). Dit is een bedrag dat exclusief aan de vrouw wordt betaald. Het wordt echter niet 

onmiddellijk volledig betaald, maar pas een gedeelte bij de consummatie van het huwelijk. 

Een ander gedeelte wordt pas uitbetaald bij het overlijden van de man of scheiding door de 

man. De bedoeling van dit laatste is te verhinderen dat de man impulsief zou scheiden van 

zijn vrouw. Doet hij dit toch dan zal hij het resterende gedeelte van de bruidsgave moeten 

betalen aan zijn vrouw als een soort eenmalige alimentatie.143 Dit is dus nog iets anders dan 

een bruidsprijs of bruidsschat. Hier is het bedrag volledig eigendom van de vrouw. De 

praktijk van de mahr zal waarschijnlijk in mindere mate een invloed hebben op de 

huwelijksleeftijd. Aangezien het bedrag voor de bruid zelf is bestemd als een soort 

eenmalige alimentatie in geval van echtscheiding, zal dit niet echt een reden zijn voor haar 

familie om druk uit te oefenen. 

 

Het bestaan van deze praktijken wordt door het CEDAW-comité gezien als een van de 

mogelijke oorzaken voor kindhuwelijken.144 Wanneer het gaat om een bruidsschat zal het 

meisje een kost betekenen voor de ouders. Zij wordt dan aanzien als een soort economische 

last. Aangezien de kost vaak lager zal zijn bij jongere meisjes moedigt de familie van het 

meisje kindhuwelijken aan. Bij een bruidsprijs is het omgekeerd, hier brengt het meisje 

economisch iets op. Ook hier geldt: hoe jonger het meisje, hoe hoger de bruidsprijs, vooral 

omdat bij jonge meisjes de kans op maagdelijkheid veel hoger zal zijn.145 Families die het 

moeilijk hebben om rond te komen zullen dan ook vaak vlugger aandringen op een huwelijk. 

2.1.2 Armoede 

Armoede kan ook een oorzaak zijn voor het afsluiten van een kindhuwelijk.146 Kindhuwelijken 

komen vooral voor in ontwikkelingslanden.147  Ook in conflictgebieden zullen meisjes vaak 
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vroeger trouwen.148 Tweederde van de personen die het moeten stellen met minder dan een 

dollar per dag zijn vrouwen.149 Als we gaan kijken naar „rijkere‟ landen waar vrouwen meer 

toegang hebben tot onderwijs en tot de arbeidsmarkt, zien we dat kindhuwelijken maar 

zelden voorkomen. Zo trouwen in de Verenigde Staten maar 4% van de meisjes voor hun 

19de, in Canada is dit zelfs maar 1%.150 Natuurlijk wordt hierbij geen rekening gehouden met 

andere factoren die kindhuwelijken beïnvloedden, zoals cultuur, die zeer verschillend is in 

Afrika van die in de Verenigde Staten. In rijkere en beter ontwikkelde landen zullen vaak 

meer investeringen gedaan worden in het leven van meisjes. In arme landen met minder 

middelen worden de belangen van meisjes vaak meer op de achtergrond geplaatst.151 

 

Meisjes zijn voor ouders in ontwikkelingslanden vaak een extra mond om te voeden, terwijl 

zij meestal niet voor inkomsten zullen zorgen.152 Hoe vlugger een meisje trouwt, hoe minder 

zij zal kosten aan haar familie.153 De familie wordt meestal gezien als een soort economische 

eenheid. Eens een meisje trouwt wordt zij verondersteld kinderen te krijgen. Die kunnen dan 

op hun beurt bijdragen tot de economische eenheid door werk te verrichten.154 Wanneer een 

vrouw trouwt, houdt zij vaak op te behoren tot haar eigen familie en wordt ze lid van de 

familie van de man. Haar kinderen zullen ook gezien worden als leden van hun vaders 

familie155. In dit opzicht brengt een vrouw voor haar eigen familie geen inkomsten meer op na 

haar huwelijk. In dit perspectief zullen ouders vaak aandringen op een huwelijk op jongere 

leeftijd. Dit zal hun economische last sneller verlichten. Tegelijkertijd hopen ouders dat een 

huwelijk van hun dochter ook haar financieel ten goede zal komen. In de gedachte van de 

ouders gaat het hier dus vaak om een win-winsituatie. Wanneer er een bruidsprijs wordt 

betaald door de man, geldt deze redenering natuurlijk nog meer. Hierbij kunnen de ouders 

extra inkomen vergaren waarmee zij zichzelf en hun overige kinderen van eten kunnen 

voorzien.156 Hoe armer het gezin, hoe meer de voorgaande redenering zich zal doorzetten. 
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Het artikel van Otoo-Oyortey en Pobi157 legt een link tussen armoede en huwelijkspraktijken. 

Het ziet armoede niet enkel als een oorzaak, maar eveneens als een gevolg van 

kindhuwelijken. Kindhuwelijken schenden volgens de auteurs het recht van meisjes op een 

toekomst. Door te huwen verliezen zij de kans om zich verder te ontwikkelen op 

verschillende gebieden zoals onderwijs en persoonlijke groei. Meisjes worden in de rol van 

huisvrouw en moeder geduwd, terwijl zij hier vaak helemaal niet op voorbereid zijn. Er 

ontstaat een soort cyclus van armoede. Meisjes die arm zijn op het ogenblik dat ze trouwen 

zullen vaak geen uitweg zien uit die armoede vanwege het feit dat zij zichzelf niet volledig 

ontplooid hebben.158 Bovendien beslissen vrouwen meestal niet zelf over hoe zij hun 

werkkracht zullen gebruiken.159 Zoals bij de bruidsprijs al gezegd is, komt de beslissing over 

de werkkracht van een vrouw na het huwelijk meestal toe aan haar echtgenoot.160 Het meisje 

dat op jonge leeftijd getrouwd is zal meestal onvoldoende kennis hebben voor een baan die 

haar een eigen inkomen geeft. Mocht zij wel over die kennis beschikken, dan is het dus 

daarenboven vaak niet haar beslissing om al dan niet te gaan werken. Ook dit zorgt voor een 

blijvende situatie van armoede.  

2.1.3 Graad van verstedelijking  

In de cijfers in het vorige hoofdstuk was al te zien dat percentages van kindhuwelijken veel 

hoger lagen in landelijke dan in stedelijke gebieden. Dit doet dan ook vermoeden dat de 

graad van verstedelijking een invloed kan hebben op de mate waarin kindhuwelijken 

voorkomen. In de literatuur worden hiervoor verschillende verklaringen gegeven. Zo zouden 

vrouwen in stedelijke gebieden meer in contact komen met „moderne‟ ideeën en op die 

manier beslissen om later te trouwen. Zij zouden ook minder vatbaar zijn voor invloed van 

hun „familie‟, zowel voor het beslissen van de leeftijd waarop zij trouwen, als in de keuze van 

hun echtgenoot.161 Er zijn echter onvoldoende cijfers beschikbaar om met zekerheid te 

bepalen in hoeverre deze factoren een reële rol spelen in de beïnvloeding van 

kindhuwelijken.162 Landelijke gebieden zullen meestal ook armere gebieden zijn dan 

stedelijke gebieden.163 Armoede kan dus net zo goed een directe reden zijn voor 

kindhuwelijken.  
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2.1.4 Onderwijs 

Als we kijken naar de factoren die zorgen voor een daling van het aantal kindhuwelijken, dan 

is onderwijs een van de mogelijke kandidaten. Daar waar meisjes langer onderwijs volgen 

stijgt ook vaak de gemiddelde leeftijd waarop zij trouwen.164 Dit zou erop kunnen wijzen dat 

een tekort aan onderwijs een van de oorzaken is van een groot aantal kindhuwelijken in een 

bepaald land. Tegelijkertijd kan eveneens gesteld worden dat een tekort aan onderwijs ook 

kan worden gezien als een schadelijk gevolg van kindhuwelijken. Er bestaat dan ook 

discussie of we een lagere graad van onderwijs in de eerste plaats moeten zien als een 

oorzaak of eerder als een gevolg. Zij die een tekort aan onderwijs zien als een oorzaak voor 

kindhuwelijken halen verschillende redenen aan. Zo is in vele landen de combinatie van 

school en huwelijk onmogelijk. Onderwijs wordt gezien als een manier om meisjes 

autonomer en onafhankelijker te maken, meisjes met een lagere scholing zouden dan 

minder autonoom en onafhankelijk zijn en op die manier kwetsbaarder voor kindhuwelijken. 

Onderwijs kan er voor zorgen dat meisjes meer uitzicht hebben op beroepsinkomsten waar 

ouders zeker de voordelen van zien maar tegelijkertijd kost onderwijs vaak veel geld en dit 

geld spenderen ouders meestal liever aan hun zonen. 165 Aan de andere kant kan ook 

worden aangehaald dat meisjes juist stoppen met naar school gaan door vroeg te trouwen. 

Het lage niveau van onderwijs is dan te wijten aan hun huwelijk op jonge leeftijd en is dan 

meer een gevolg dan een oorzaak. Er moet rekening mee gehouden worden dat de 

beslissingen over school en huwelijk elkaar kunnen beïnvloeden.166 Onderwijs zal zowel een 

oorzaak als een gevolg zijn. Hier is ervoor gekozen om onderwijs uitgebreider te behandelen 

bij de gevolgen.  

2.2 Sociaal-culturele redenen 

2.2.1 Visie op het huwelijk en de vrouw 

De sociaal-culturele redenen verschillen enorm van land tot land. In sommige landen zijn 

bepaalde sociale normen nog zeer sterk aanwezig, terwijl zij in andere vaak al enorm 

afgezwakt zijn. Wat hierna volgt zijn dan ook bepaalde patronen die terug te vinden zijn in 

delen van Sub-Sahara Afrika. Daarbij moeten we in het achterhoofd houden dat deze 

culturele en sociale normen niet in heel Sub-Sahara Afrika in dezelfde mate voorkomen. 

 

De huwelijksgewoonten zijn vaak gebaseerd op maatschappelijke visies van 

gemeenschappen. We kunnen twee soorten visies van elkaar onderscheiden. Enerzijds is er 
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het traditionele familiesysteem en anderzijds het moderne individuele systeem. Het 

traditionele systeem wordt gekenmerkt door grote families, meerdere huishouden die samen 

leven, autoriteit van een „pater familias‟, jonge huwelijksleeftijd, een echtgenoot die wordt 

gekozen door de ouderen, geen rol voor vrouwen buiten het huishouden.167 Dit is het 

systeem dat we het best kunnen toepassen op Sub-Sahara Afrika. Het individuele systeem 

geldt vooral in geïndustrialiseerde landen en is te beschouwen als het tegenovergestelde 

van het traditionele systeem.168  

 

In samenlevingen waar kindhuwelijken frequent voorkomen, ligt er vaak druk op families en 

meisjes om zich te conformeren naar deze norm.169 Wanneer zij dit niet doen, kan dit 

gepaard gaan met uitsluiting door de gemeenschap en schaamte voor de familie. Het zijn 

dan ook meestal de families van de bruid en bruidegom die aandringen op een huwelijk met 

als doel te zorgen voor zekerheid en welvaart voor de familie.170 Een huwelijk wordt ook 

gezien als een manier om banden tussen bepaalde families aan te halen.171 Soms worden 

geschillen tussen families of clans beslecht door een huwelijk. Het is ook mogelijk dat een 

huwelijk wordt gesloten om op die manier eigendom en land te verdelen.172  

 

De visie op huwelijken ligt vaak vervat in oude sociale en culturele normen. Zo wordt in vele 

culturen het huwelijk gezien als een overdracht van het gezag van de vader over het meisje 

naar haar echtgenoot. 173 Dit concept zagen we ook al bij de bruidsprijs. Op deze manier 

kunnen vrouwen natuurlijk nooit onafhankelijk worden. Zij staan eigenlijk hun hele leven 

onder het gezag van een man, eerst haar vader, daarna haar echtgenoot. Dit zorgt er ook 

voor dat meisjes zeer afhankelijk worden van deze mannen. Zij leren niet zelfstandig te zijn. 

Hoe jonger een meisje trouwt, des te afhankelijker zal zij zijn van haar echtgenoot.174 Zij kan 

zich niet verder ontwikkelen en wanneer zij dit toch zou proberen, zal dit vaak onderdrukt 

worden door haar echtgenoot. 

 

Kindhuwelijken worden door veel bronnen gezien als een beroving van meisjes van hun 

puberteit. Vele traditionele samenlevingen kennen het concept van puberteit evenwel niet. In 
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deze samenlevingen wordt een meisje „vrouw‟ op het ogenblik van haar eerste menstruatie, 

m.a.w. vanaf het moment dat zij in staat is zwanger te worden.175 Voor deze samenlevingen 

bestaat er geen aanloop naar volwassenheid die wij puberteit noemen. Voor hen gaan 

meisjes van de ene op de andere dag over naar volwassenheid. Deze stap naar 

volwassenheid gebeurt op het moment van het huwelijk. Wanneer een meisje trouwt wordt 

zij binnen de samenleving als vrouw beschouwd, ongeacht haar leeftijd.176 Deze visie strookt 

absoluut niet met de visie binnen het IVRK. Hier hanteert men het principe van geleidelijke 

ontwikkeling van het kind. 

 

Een ander probleem is dat van stereotiepe geslachtsrollen. De waarde van vrouwen in deze 

landen is vooral gerelateerd met haar capaciteit om kinderen te baren.177 De status van 

meisjes ligt in hun huwelijk en in het krijgen van kinderen. Dit is niet zo bij jongens. Zij 

worden geacht een geheel aan vaardigheden te verwerven en langer onderwijs te genieten. 

Dit is ook een van de redenen waarom zij pas op latere leeftijd zullen trouwen. Zij moeten 

instaan voor het onderhoud van hun familie.178 De rol van meisjes is dan weer die van 

huisvrouw en moeder. Zij moet hierbij ook gehoorzaam zijn aan haar man.179 Haar 

ontplooiing beperkt zich vaak enkel tot het huishouden. Zij wordt niet aangemoedigd om 

onderwijs te volgen, vriendschappen te ontwikkelen, een eigen karakter te vormen of te 

sporten.180 Dergelijke stereotiepe rollenpatronen zitten diep ingebed in bepaalde 

maatschappijen. Zij verhinderen vrouwen om zich te wagen aan een leven buiten het 

huishouden.181 Op die manier wordt een zeer stereotiepe manier van denken gepromoot. 

Zulke manier van denken zorgt er natuurlijk eveneens voor dat meisjes hun rol van 

echtgenoot en moeder op jonge leeftijd weinig in vraag zullen stellen. Zij zullen hun dan 

meestal ook niet verzetten tegen een huwelijk. 

2.2.2 Religie 

Godsdienst kan een invloed hebben op de manier waarop een gemeenschap kindhuwelijken 

bekijkt.182 In Sub-Sahara Afrika worden we vooral geconfronteerd met vormen van islam, 

christendom en traditionele, animistische godsdiensten. In vele van deze godsdiensten ligt 
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de nadruk op de maagdelijkheid van de vrouw voor het huwelijk.183 Dit moet niet noodzakelijk 

leiden tot kindhuwelijken, maar aangezien men er bij een jonger meisje kan vanuit gaan dat 

de kans groter is dat zij nog maagd is, kan dit dus wel de voorkeur voor kindhuwelijken 

verklaren. Over deze maagdelijkheid volgt meer in het volgende stuk. Religies kunnen dus 

een onrechtstreeks bevorderende rol spelen in de aanwezigheid van kindhuwelijken. Er is 

niet één specifieke religie die men kan verbinden met kindhuwelijken. In elk land spelen 

verschillende religies in meer of mindere mate een rol.184  

2.3 Bewaren van de maagdelijkheid en bescherming van 

meisjes 

Deze derde categorie van oorzaken zou eigenlijk ook ondergebracht kunnen worden onder 

sociaal-culturele redenen. Het willen bewaren van de maagdelijkheid van meisjes is 

natuurlijk een zeer cultureel gegeven. De reden waarom het hier als een afzonderlijke 

categorie wordt opgevat ligt in de literatuur. Bijna alle geraadpleegde bronnen spreken van 

drie groepen factoren waarbij het beschermen van meisjes en daarbij horend het bewaren 

van hun maagdelijkheid een afzonderlijke factor vormt. Er is hier gekozen om dezelfde 

indeling aan te houden. 

 

Zoals hierboven al aangehaald, is de maagdelijkheid van een meisje in veel samenlevingen 

een zeer belangrijk gegeven. Deze maagdelijkheid is onlosmakelijk verbonden met de eer 

van de familie.185 Hoe jonger zij trouwt, hoe groter de kans zal zijn dat zij nog maagd is en 

bijgevolg hoe minder kans er bestaat dat de eer van de familie geschonden wordt.186 In 

samenlevingen waar men de maagdelijkheid bij het huwelijk zeer belangrijk vindt, probeert 

men deze maagdelijkheid ook tot elke prijs te bewaren. Het verhinderen van voorhuwelijkse 

seks is voor ouders van zeer groot belang.187 Er zijn dan ook verschillende praktijken terug te 

vinden die voorhuwelijkse betrekkingen moeten voorkomen. Zo is het voor meisjes vaak 

verboden contact te hebben met mannen buiten de familie. Veelal zijn er strenge 

kledingvoorschriften, waarbij uitdagende kledij uit den boze is. Een erg ingrijpende praktijk is 

die van de vrouwenbesnijdenis. In het kader van het bewaren van hun maagdelijkheid 
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worden meisjes besneden om op die manier seksueel genot en verleiding te beperken.188 

Sommige ouders halen hun dochters van school van zodra ze menstrueren, zodat zij niet 

worden blootgesteld aan het risico van ongewenste zwangerschappen door seksueel contact 

met hun mannelijke schoolgenootjes en leerkrachten. Men zal al het mogelijke doen om 

meisjes zoveel mogelijk aan mannelijke aandacht te onttrekken. In de ogen van vele ouders 

biedt het huwelijk de best mogelijke bescherming. 189 Ouders hebben vooral schrik voor 

buitenhuwelijkse zwangerschappen. Dit zou immers kunnen leiden tot grote schaamte voor 

de familie190, maar bovendien er kunnen voor zorgen dat het meisje onhuwbaar wordt.191 

Ook om dit risico te beperken kiest men ervoor meisjes zo vlug mogelijk te laten huwen. 

 

Ouders beschouwen het huwelijk eveneens als een goede bescherming tegen het 

hiv/aidsvirus en andere seksueel overdraagbare aandoeningen. Dit blijkt een volledig foute 

redenering te zijn. Het huwelijk lijkt geen adequate bescherming te bieden tegen het virus. 

Integendeel lijkt er zelfs een verband te zijn tussen aidsbesmetting en kindhuwelijken.192 Dit 

verband zal uitgebreid aan bod komen in deel 3.2 als een van de schadelijke gevolgen van 

kindhuwelijken. Hier volstaat het om te vermelden dat de redenering van vele ouders dat het 

huwelijk hun dochters zal beschermen tegen besmetting, meestal niet de juiste is. In 

sommige Afrikaanse landen leeft ook de gedachte bij mannen dat een jonge maagd hen kan 

beschermen tegen hiv/aids. Soms geloven zij zelfs dat zij hen zal genezen.193 

 

Ouders zien het huwelijk als een soort bescherming voor hun dochter omdat ze vaak oprecht 

denken dat het beter is voor hun dochter dat zij onder het gezag van een mannelijke 

beschermer komt te staan.194 Het gebeurt ook dat in conflictregio‟s ouders hun dochters laten 

huwen met militairen. Op deze manier zijn niet alleen hun eigen dochters beschermd, maar 

kan ook de eer van de familie beschermd worden. Kinderen die dan geboren worden zullen 

immers legitiem zijn.195 

                                                
188

 UNICEF INNOCENTI RESEARCH CENTRE, “Early marriage: child spouses”, Innocenti Digest No. 7, maart 2001, 
http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest7e.pdf, p 6; J. BAYISENGE, “Early marriage as a barrier to girl‟s 
education: a developmental challenge in Africa”, National University of Rwanda 2009, 
http://www.ifuw.org/fuwa/docs/Early-marriage.pdf, p 5. 
189

 J. BAYISENGE, “Early marriage as a barrier to girl‟s education: a developmental challenge in Africa”, National 
University of Rwanda 2009, http://www.ifuw.org/fuwa/docs/Early-marriage.pdf, p 5. 
190

 A. BUNTING, “Stages of development: marriage of girls and teens as an international human rights issue”, 
Social and Legal Studies 2005, Vol. 14 (1), p 28. 
191

 L. DAVIDS, “Female subordination starts at home: consequences of young marriage and proposed solutions”, 
Regent Journal of International Law 2007, Vol. 5, p 304. 
192

 S. CLARK, J. BRUCE EN A. DUDE, “Young women from HIV/AIDS: the case against child and adolescent 
marriage”, International Family Planning Perspectives 2006, Vol. 32(2), p 79. 
193

 UNICEF INNOCENTI RESEARCH CENTRE, “Early marriage: child spouses”, Innocenti Digest No. 7, maart 2001, 
http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest7e.pdf, p 6. 
194

 UNICEF INNOCENTI RESEARCH CENTRE, “Early marriage: child spouses”, Innocenti Digest No. 7, maart 2001, 
http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest7e.pdf, p 6. 
195

 UNICEF INNOCENTI RESEARCH CENTRE, “Early marriage: child spouses”, Innocenti Digest No. 7, maart 2001, 
http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest7e.pdf, p 6. 

http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest7e.pdf
http://www.ifuw.org/fuwa/docs/Early-marriage.pdf
http://www.ifuw.org/fuwa/docs/Early-marriage.pdf
http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest7e.pdf
http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest7e.pdf
http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest7e.pdf


Masterproef rechten  2009-2010  

 

Reproductieve rechten in sub-Sahara Afrika   36 

 

3 Gevolgen  

Dit deel geeft een overzicht van mogelijke gevolgen van kindhuwelijken. De meeste van 

deze gevolgen kunnen als schadelijk worden beschouwd. Er wordt telkens een poging 

gedaan om deze gevolgen te bekijken vanuit mensenrechtenoogpunt. Hoe staan 

mensenrechten tegenover deze schadelijke gevolgen. De nadruk hierbij zal vooral liggen op 

de kijk van het CEDAW en IVRK. 

3.1 Leeftijdsverschil 

Tussen meisjes die als kind huwen en hun echtgenoten bestaat er vaak een groot 

leeftijdsverschil. Dit heeft zijn implicaties op de machtsverhoudingen binnen het huwelijk.196 

Onderzoek heeft uitgewezen dat vrouwen tussen 20 en 24 jaar wier partner meer dan vijf 

jaar ouder is dan zijzelf, meer kans hebben om getrouwd te zijn voor hun 18e.197 Dat het 

leeftijdsverschil groter is, komt niet alleen door het feit dat meisjes jonger zijn wanneer ze 

trouwen. Onderzoek heeft uitgewezen dat mannen die met jonge meisjes trouwen ook vaak 

ouder zijn dan mannen die met een volwassen vrouw trouwen.198 Dit leeftijdsverschil is een 

mogelijke indicator voor de gelijkheid binnen het huwelijk. Een kleiner leeftijdsverschil leidt 

vaker tot een hogere status voor de vrouw binnen het huwelijk.199 Jonge meisjes hebben 

dikwijls minder beslissingsmacht, zeker wanneer zij met een veel oudere man getrouwd zijn. 

Deze beslissingsmacht is van belang bij vele van de schadelijke gevolgen. In Centraal- en 

West-Afrika zegt een derde van de jonge getrouwde vrouwen dat hun echtgenoot meer dan 

11 jaar ouder is dan zijzelf.200 Het is belangrijk dit leeftijdsverschil in het achterhoofd te 

houden bij de hieronder besproken gevolgen. 

3.2 Hiv/aids 

3.2.1 De situatie in sub-Sahara Afrika  

Het hiv-virus verspreidt zich razendsnel doorheen Sub-Sahara Afrika. Het is zonder twijfel de 

meest getroffen regio ter wereld. Tweederde, namelijk 67% van alle hiv-besmette personen 
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leeft in Sub-Sahara Afrika. In 2008 ging het om 22,4 miljoen mensen.201 Drievierde, meer 

bepaald 72%, van de overlijdens aan aids gerelateerde ziektes komt voor in Sub-Sahara 

Afrika.202 1,9 miljoen mensen zijn in 2008 met hiv besmet geraakt, hieronder 390 000 

kinderen.203 We zien wel een lichte daling van het aantal nieuw besmette personen ten 

opzichte van 2001. In 2001 ging het nog om 2,3 miljoen. Toch is het globale aantal besmette 

personen gestegen ten opzichte van 2001, toen het nog ging om 19,7 miljoen. Dit kan 

worden verklaard door de toename van de gemiddelde levensduur in geval van besmetting, 

dankzij een betere toegang tot verzorging.204 Uiteraard komt hier ook bij dat de bevolking 

steeds groeit.205 

 

Opvallend is dat het virus in Sub-Sahara Afrika vooral slachtoffers maakt onder vrouwen en 

meisjes.206 Het gaat hier om ongeveer 60% van de besmettingen.207 Jonge meisjes blijken 

een erg kwetsbare groep te zijn. Bijvoorbeeld in Kenia heeft men als meisje tussen de 15 en 

19 jaar drie keer meer kans op besmetting dan jongens van die leeftijd. Vrouwen tussen de 

20 en 24 jaar hebben maar liefst 5,5 maal meer kans om hiv-positief te zijn dan mannen van 

dezelfde leeftijd.208 In de 9 landen in het zuiden van Afrika die het meest getroffen worden 

door de hiv-epidemie, hebben meisjes tussen de 15 en 24 jaar gemiddeld drie keer meer 

kans om besmet te worden dan jongens in diezelfde leeftijdscategorie.209 

 

In Sub-Sahara Afrika komt hiv/aids bij meisjes tussen 15 en 24 jaar twee tot acht keer meer 

voor dan bij jongens uit dezelfde leeftijdsklasse.210 Deze categorie meisjes valt nagenoeg 

samen met de groep die het meeste risico loopt om als kind of op jonge leeftijd te huwen. 

Gemiddeld 30 tot 60 procent van de vrouwen in Sub-Sahara Afrika zijn getrouwd voor hun 

18de. Het is dan ook niet verwonderlijk dat onderzoekers de relatie tussen kindhuwelijken en 

de verspreiding van hiv/aids verder gaan bekijken zijn. Uit verschillende studies blijkt dat er 

een correlatie is tussen hiv/aids en kindhuwelijken.  
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3.2.2 Correlatie tussen kindhuwelijken en hiv/aids 

Onderzoeken laten uitschijnen dat er een verband bestaat tussen de kans op hiv- en/of 

aidsbesmetting en kindhuwelijken. Het is wel moeilijk om het een echt gevolg van 

kindhuwelijken te noemen. Het huwelijk blijkt geen betere bescherming te bieden tegen 

hiv/aids, in tegenstelling tot wat vaak gedacht werd. Studies spitsten zich vooral toe op 

ongetrouwde meisjes en verwaarloosden daardoor de situatie van getrouwde vrouwen en 

schonken ook weinig aandacht aan het specifieke geval van vrouwen die trouwden wanneer 

ze nog geen 18 waren.211 Getrouwde meisjes lopen soms zelfs meer risico dan 

ongetrouwde. In de volgende alinea‟s ligt de klemtoon vooral op hiv/aids, maar uiteraard zal 

het meeste hiervan ook kunnen worden doorgetrokken naar andere seksueel overdraagbare 

aandoeningen (soa‟s). Enkel bij specifieke percentages over hiv/aids is dit natuurlijk niet het 

geval. Wanneer het echter gaat om condoomgebruik, het aantal malen dat meisjes seksuele 

contacten hebben en met hoeveel partners, zal er natuurlijk weinig verschil zijn tussen het 

voorkomen van hiv/aids en soa‟s. Hoewel er dus in onderstaande tekst meestal enkel over 

hiv/aids gesproken wordt, moet men als risico‟s ook andere seksueel overdraagbare 

aandoeningen in acht nemen. 

 

Het heeft relatief lang geduurd vooraleer men het verband tussen kindhuwelijken en hiv/aids 

is gaan onderzoeken.212 Hiervoor vallen verschillende redenen aan te halen. Er werd en 

wordt nog steeds erg vaak gedacht dat getrouwde adolescente meisjes minder risico op 

besmetting lopen.213 Het huwelijk werd aanzien als zeer „veilig‟ als het op hiv/aids 

aankwam.214 Vaak vinden de eerste seksuele betrekkingen van meisjes plaats binnen het 

huwelijk. Wanneer beide partners onbesmet zijn op het moment van het huwelijk en zij enkel 

met elkaar seks hebben, klopt het inderdaad dat zij minder risico lopen besmet te raken 

binnen het huwelijk. Helaas is aan deze voorwaarden vaak niet voldaan. Nochtans zoals ook 

eerder al vermeld moedigen veel ouders hun kinderen desondanks aan om op jonge leeftijd 

te huwen en op deze manier de risico‟s van voorhuwelijkse seks te vermijden. Hieronder valt 

ook het risico op seksueel overdraagbare aandoeningen zoals hiv/aids.215 

 

Een andere mogelijke reden voor de relatief lange duur vooraleer men de relatie tussen 

kindhuwelijken en hiv ging onderzoeken, is dat men voor onderzoek vaak gewoon keek naar 

de correlatie tussen de gemiddelde huwelijksleeftijd in een land en het gemiddelde 

percentage van hiv-besmettingen in datzelfde land. Dit leverde lichtjes vertekende resultaten 
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op. Zo waren er landen met een hoog percentage hiv/aids onder de gehele bevolking, die 

eveneens een relatief hoge gemiddelde huwelijksleeftijd hadden. Zo zijn Zuid-Afrika en 

Zimbabwe beide landen met een hoog hiv/aids-percentage( Zuid-Afrika: 18, 5%, Zimbabwe: 

15, 3% (bevolking tussen 15 en 49 jaar)216). Toch ligt in deze twee landen de gemiddelde 

huwelijksleeftijd hoger dan in vele andere Afrikaanse landen.217 Tegelijkertijd zijn er ook 

landen waar het omgekeerde geldt. Zo hebben Mali en Niger bijvoorbeeld lagere hiv/aids- 

percentages (Niger: 0,8%, Mali: 1,5%218). Dit terwijl in beide landen meer dan 70% van de 

meisjes trouwt voor hun achttiende.219 Hieruit werd dus vroeger verkeerdelijk afgeleid dat 

huwelijken juist een manier waren om verspreiding van het virus tegen te gaan.220 Data die 

een onderscheid maken tussen ongehuwde en gehuwde meisjes kunnen ook vaak een 

vertekend beeld geven. Als we cijfers vergelijken van ongehuwde en gehuwde meisjes komt 

hier vaak wel uit dat de gehuwde groep een groter risico loopt. Deze cijfers zijn meestal ook 

niet al te betrouwbaar omdat onder de groep ongehuwden meisjes zitten die nog maagd zijn. 

Deze groep loopt uiteraard geen of weinig risico om besmet te raken en zou dus eigenlijk uit 

de cijfers moeten worden geweerd. Cijfers afkomstig uit ziekenhuizen kunnen ook een 

vertekend beeld geven. Ziekenhuizen die prenatale zorgen geven zullen vaak een hoog 

aantal besmettingen bij ongetrouwde meisjes optekenen. De meisjes die het ziekenhuis 

bezoeken zijn immers zwanger, wat betekent dat zij tot de groep ongehuwde meisjes 

behoren die geen condoom gebruiken. Het is fout om hieruit conclusies te trekken voor de 

gehele groep ongehuwde meisjes, aangezien zij die wel condooms gebruiken waarschijnlijk 

niet in contact zullen komen met de ziekenhuizen en dus ook niet kunnen worden 

opgenomen in de statistieken.221  

 

Een studie in Oeganda onderzocht het percentage van seksueel actieve vrouwen tussen de 

15 en 29 jaar dat met hiv besmet was. De bevinding was dat 18 % van de gehuwde vrouwen 

besmet was tegenover 16% van de ongehuwde vrouwen.222 Gelijkaardige cijfers zijn terug te 

vinden in een studie in twee steden in Kenia en Zambia. Hier zijn de percentages van 

besmette meisjes in beide steden ongeveer 10% hoger bij getrouwde dan bij ongetrouwde 

meisjes tussen 15 en 19 jaar.223 
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De vraag rijst waarom kindhuwelijken een negatieve invloed kunnen hebben op de 

verspreiding van hiv/aids. Hiervoor zijn verschillende redenen terug te vinden. Er zijn 

eigenlijk drie grote factoren die een rol spelen bij het risico om besmet te raken. Er bestaat 

geen consensus over hoe belangrijk elk van deze factoren apart is, maar wel dat zij elk een 

rol kunnen spelen in de grootte van het risico.  

 

De eerste factor is de frequentie en de duur van onbeschermd seksueel contact, het aantal 

partners en de aanwezigheid van hiv-/aidsbesmetting onder partners.224 Uit de studie in 

Kenia en Zambia blijkt dat gehuwde adolescente meisjes veel vaker onbeschermde seks 

hebben en bovendien al langer seksueel actief zijn dan ongehuwde meisjes van dezelfde 

leeftijd. Ongehuwde meisjes hebben minder frequent seks en vaak zelfs gedurende langere 

periodes, soms meer dan een jaar, geen seks. Bovendien gebruiken ongehuwde meisjes 

vaker een condoom dan gehuwde meisjes.225 Een andere recentere studie die cijfermateriaal 

van „Demographic and health surveys‟ (Demografische en gezondheidsonderzoeken) uit 

verschillende landen onderzocht, stelde gelijkaardige resultaten vast.226 In alle landen, 

waarvan cijfermateriaal nagegaan werd, behalve Zuid-Afrika en Namibië, waren meer dan de 

helft van de vrouwen die de voorbije week zonder condoom seks hadden gehad getrouwd. In 

sommige landen liep dit percentage op tot meer dan 80%.227 Het is niet duidelijk of dit 

verschil echt gemaakt wordt door de instelling van het huwelijk dan wel door de verschillen in 

karakteristieken tussen meisjes die op jonge leeftijd trouwen en meisjes die langer wachten 

om te trouwen. Zo zouden meisjes die trouwen vlugger zwanger willen worden en dus ook 

meer seks hebben en dit zonder condoom.228 Nochtans hebben cijfers de theorie 

genuanceerd die stelt dat getrouwde vrouwen meer onbeschermde seks hebben omwille van 

hun kinderwens. Men peilde naar de kinderwens van getrouwde vrouwen en naar die van 

ongetrouwde vrouwen. De wens om zwanger te worden was meer aanwezig bij getrouwde 

vrouwen, een te verwachten resultaat. Maar desondanks was het in zo goed als elk 

onderzocht land zo dat getrouwde vrouwen, ongeacht hun wens om zwanger te worden, 

opmerkelijk meer onbeschermde seks hadden.229 Uiteraard moet ook vermeld worden dat de 

wens om zwanger te worden, een wens kan (en vaak zal) zijn die opgedrongen wordt door 

de echtgenoot of diens familie. 
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Een tweede factor is het aantal partners en hun karakteristieken.230 Met hoeveel partners 

hebben meisjes seksuele contacten en hoe groot is de aanwezigheid van hiv/aids onder 

deze partners? Het valt te verwachten dat getrouwde meisjes minder partners zullen hebben 

dan niet getrouwde. Dit wordt deels bevestigd. Ongetrouwde meisjes hebben meer kans op 

meerdere partners, maar tegelijkertijd is er ook meer kans dat ze partnerloos zijn. Uit de 

studie over Kenia en Zambia blijkt dat gehuwde en ongehuwde meisjes gemiddeld met 

ongeveer hetzelfde aantal partners seks hebben wanneer men kijkt naar het voorbije jaar.231 

Toch zullen het dus vooral ongehuwde meisjes zijn die met meer dan één partner seksuele 

contacten hebben.232 Ongetrouwde, seksueel actieve adolescenten die met meerdere 

partners seks hebben, vormen een zeer kwetsbare groep. Ondanks het feit dat getrouwde 

adolescenten minder partners hebben en dus op die manier „veiliger‟ zijn, komen er ook 

verschillende factoren voor die de veiligheid van een echtgenoot tegenover een „vriendje‟ 

kunnen verminderen.233 

 

Zo zal de aanwezigheid van hiv onder partners en echtgenoten een rol spelen. Hier zijn al 

meerdere onderzoeken die hebben aangetoond dat oudere partners het risico op besmetting 

bij adolescente meisjes verhogen. Uit het onderzoek in Zambia en Kenia blijkt dat 

ongetrouwde meisjes veelal vriendjes hebben met een leeftijd vooraan in de 20 jaar. 

Echtgenoten van getrouwde meisjes daarentegen zijn vaker tegen het eind van de 20.234 

Echtgenoten zijn in dit onderzoek gemiddeld 4,5 jaar ouder dan vriendjes. Bovendien toont 

hetzelfde onderzoek dat het percentage seropositieve mannen twee tot drie keer zo hoog is 

binnen de groep getrouwde mannen dan binnen de groep vriendjes. Het gaat in deze twee 

steden om 30% getrouwde mannen die seropositief zijn, tegenover 9-14% van de mannen 

die seksuele contacten hebben met ongetrouwde meisjes.235 Mannen worden over het 

algemeen op latere leeftijd besmet met hiv/aids dan vrouwen.236 Het is niet precies af te 

leiden of dit wil zeggen dat mannen al besmet zijn op het ogenblik dat zij trouwen of dat het 

de meisjes zijn die de mannen een hoger risico bezorgen. De eerste veronderstelling lijkt 

meer plausibel omwille van de vaak jonge leeftijd waarop meisjes trouwen en het beperkt 

seksueel contact dat zij op dat moment al gehad hebben. Hun echtgenoten daarentegen 
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trouwen op latere leeftijd en hebben dus meestal al meerdere seksuele contacten gehad.237 

Cijfers tonen ook aan dat in de meeste landen het leeftijdsverschil tussen de echtgenoten 

groter is wanneer de vrouw getrouwd is voor haar 18 jaar.238 In de bestudeerde landen in 

Sub-Sahara Afrika gaat het om een leeftijdverschil tussen man en vrouw variërend van 6 tot 

13 jaar.239 Een ander probleem is de frequentie van polygamie in Sub-Sahara Afrika. In 

West-Afrika zou 25-43% van de getrouwde vrouwen tussen 20 en 24 jaar in een polygaam 

huwelijk zitten. In Oost- Afrika en het zuiden van Afrika gaat het om 10-15%.240 Vrouwen die 

trouwen onder hun 18 jaar in Sub-Sahara Afrika (zonder Zuid-Afrika en Namibië) hebben 

bovendien meer kans om in een polygaam huwelijk terecht te komen dan vrouwen die op 

een oudere leeftijd trouwen. 241 Dit heeft ook tot resultaat dat meisjes vaak weinig of geen 

inspraak hebben in het huwelijk en hun man niet kunnen dwingen tot het gebruiken van 

bescherming zoals een condoom.242 Polygamie zou ook een invloed hebben op hiv/aids 

besmetting. Zo wordt polygamie ook aanzien door het CEDAW-comité als een schadelijke 

traditionele praktijk die het risico op besmetting met hiv/aids kan verhogen.243 Dit omdat er 

met meerdere partners seksuele contacten worden onderhouden. Wanneer een van de 

partners besmet is zal het risico op besmetting voor de andere partners ook zeer hoog 

zijn.244 

 

Een laatste factor is de kennis die men heeft over het virus en hoe men denkt zich ertegen te 

kunnen beschermen.245 Getrouwde adolescente meisjes spenderen minder tijd op school en 

hebben op deze manier minder toegang tot informatie. Zij komen ook minder in contact met 

de media. Eens zij getrouwd zijn verliezen ze vaak het contact met vroegere vrienden of 

familie, zodat zij in een sociaal isolement terechtkomen.246 Dit kan er mee voor zorgen dat zij 

niet over hun problemen kunnen praten en dus ook op deze manier geen toegang hebben tot 

extra informatie. Zoals we nog uitgebreider zullen zien, bereiken vrouwen die op hun 

achttiende of later trouwen een hogere graad van onderwijs dan meisjes die voor hun 

achttiende trouwen. Dit verschil geldt zowel in landen met een lager onderwijsniveau als in 
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die met een hoger onderwijsniveau.247 De kennis over hiv/aids is hoger in stedelijke gebieden 

dan in landelijke gebieden.248 We zagen al dat ook kindhuwelijken vaker voorkomen in 

landelijke gebieden.  

 

Samenvattend kunnen we dus zeggen dat het huwelijk vaak niet meer bescherming biedt 

tegen hiv/aids, en zeker het huwelijk onder 18 niet, hoewel vaak het omgekeerde gedacht 

wordt.249 Het is niet mogelijk om te stellen dat de verspreiding van hiv/aids een gevolg is van 

kindhuwelijken, omdat de cijfers daarvoor niet altijd even duidelijk of betrouwbaar zijn. Eerder 

gaat het erom de stelling te ontkrachten dat het huwelijk de beste bescherming biedt tegen 

hiv/aids en te wijzen op de gevaren die een kindhuwelijk kan meebrengen op het vlak van 

besmetting. Zo hebben jong getrouwde meisjes weliswaar minder partners dan ongehuwde 

meisjes van dezelfde leeftijd, maar zij hebben waarschijnlijk vaker onbeschermd seksueel 

contact met hun partner. Tussen deze meisjes en hun partner ligt vaak een groot 

leeftijdsverschil, waarbij de man dan heel wat ouder is. Zoals hierboven al aangegeven, 

houdt dit ook in dat onder deze oudere mannen het percentage seropositieven hoger zal zijn. 

Bovendien bestaat er vaak een onevenwicht in de relatie door het grote leeftijdsverschil. 

Jonge meisjes zullen hun echtgenoot dan ook veelal niet kunnen dwingen tot het gebruik van 

een condoom.250 Ook seksueel geweld leidt tot een hoger risico.251 Zoals we later nog zullen 

zien, lopen meisjes die op jonge leeftijd huwen meer kans om slachtoffer te worden van 

huiselijk geweld.  

 

De vrees bestaat dat de verhoging van de minimumleeftijd om te huwen zal leiden tot meer 

voorhuwelijkse, risicovolle seksuele contacten die dan op hun beurt kunnen leiden tot een 

grotere hiv-/aidsverspreiding.252 Onderzoek heeft uitgewezen dat er inderdaad een 

frequentieverhoging is van voorhuwelijkse seks in landen waar een achteruitgang wordt 

opgetekend van het aantal kindhuwelijken. Maar ook de leeftijd waarop meisjes voor het 

eerst seks hadden verhoogde in een dergelijke situatie. Het aantal vrouwen dat een eerste 

maal seks had voor 18 jaar daalde of bleef hetzelfde in landen waar het aantal 

kindhuwelijken daalde.253 
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Tot slot moet nog vermeld worden dat jonge meisjes ook biologisch een groter risico lopen 

op seksueel overdraagbare aandoeningen. Deze meisjes zijn nog niet volledig volgroeid, 

waardoor zij kwetsbaarder zijn bij seksueel contact dan volgroeide vrouwen.254 Wanneer zij 

seksueel contact hebben met een seropositieve man zal de kans op besmetting groter zijn 

dan bij vrouwen die biologisch volgroeid zijn. Dit geldt natuurlijk zowel voor de groep van 

gehuwde als ongehuwde meisjes, maar het spreekt vanzelf dat gehuwde meisjes vanaf hun 

huwelijk in ieder geval seks zullen hebben en dus de kwetsbaarste groep vormen.  

3.2.3 Hiv/aids en mensenrechten 

Hoewel hieronder vaak alleen hiv/aids wordt vermeld, kan ook gedacht worden aan andere 

soa‟s. Zij hebben immers een gelijkaardige impact op het leven van vrouwen en meisjes en 

de oorzaken zijn grotendeels dezelfde. Bovendien kan men aannemen dat de maatregelen 

gebruikt om hiv/aids te bestrijden evenzeer toegepast kunnen worden op andere soa‟s. 

Hiv/aids is een problematiek die vele vrouwen en kinderen raakt. Zowel kinderen als 

vrouwen kunnen hierdoor in hun rechten worden geschonden. Denken we maar aan het 

recht op leven, het recht op gezondheid en het recht op fysieke integriteit. Wat zeggen het 

IVRK en CEDAW over hiv/aids?  

 

In 1990 formuleert CEDAW een algemene aanbeveling over aids.255 Hierin worden staten 

aangemaand meer inspanningen te leveren om informatie te verspreiden over hiv/aids. 

Vooral informatieverspreiding en bewustmaking naar vrouwen en kinderen toe is zeer 

belangrijk. Programma‟s om hiv/aids te voorkomen moeten speciale aandacht geven aan de 

noden van vrouwen en kinderen, vooral in maatschappijen waar zij een ondergeschikte 

positie innemen waardoor zij extra kwetsbaar zijn voor hiv/aids. Vrouwen moeten hierbij 

actief kunnen participeren.256 Hier wordt dus al erkend dat vrouwen en kinderen een zeer 

kwetsbare groep zijn in bepaalde maatschappijen. In een aanbeveling van 1999 over 

vrouwen en gezondheid wordt de aidsproblematiek eveneens vermeld.257 Er wordt duidelijk 

gemaakt dat het belangrijk is hiv/aids tegen te gaan. Het CEDAW-comité stelt dat staten 

moeten rapporteren over de maatregelen die zij zelf nemen. Het comité uit zijn bezorgdheid 

over de vaststelling dat meer en meer staten afstand doen van hun plichten en deze plichten 

overdragen naar private instellingen. Staten zijn echter zelf verantwoordelijk om maatregelen 

te nemen.258 Deze maatregelen moeten zeker onderwijs over seksuele en reproductieve 

gezondheid inhouden voor vrouwen. Vrouwen moeten eenvoudig toegang krijgen tot 

informatie, onderwijs en gezondheidsdiensten. Bovendien is vooral onderwijs over de 
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bescherming tegen soa‟s naar adolescenten toe zeer belangrijk.259 Bescherming tegen 

seksueel overdraagbare aandoeningen staat centraal in het recht op seksuele gezondheid 

van vrouwen en adolescente meisjes, In verschillende staten hebben vrouwen onvoldoende 

toegang tot kennis en diensten met betrekking tot hun seksuele gezondheid. Het probleem 

van ongelijke machtsverhoudingen in een relatie, waardoor vrouwen vaak niet de 

mogelijkheid hebben om te onderhandelen over veilige seks, valt ook het CEDAW op. 

Bovendien wijst het CEDAW-comité erop dat „schadelijke traditionele praktijken‟ het risico op 

soa‟s nog kunnen verhogen. Kindhuwelijken worden hier niet als voorbeeld genoemd, in 

tegenstelling tot polygamie en vrouwenbesnijdenis.260  

 

Het IVRK-comité maakte eveneens aanbevelingen over de hiv-/aidsproblematiek. Het spitst 

zich natuurlijk toe op kinderen. In 2003 bracht het IVRK-comité een algemene commentaar 

uit over hiv/aids en de rechten van het kind.261 Deze uitgebreide commentaar erkende dat 

kinderen eigenlijk het middelpunt van de problematiek zijn.262 Zij worden enorm getroffen 

door het virus dat zowel jonge kinderen, vaak door moeder-kindtransmissie, als adolescente 

jongeren aantast. Ook wanneer de kinderen zelf niet seropositief zijn, kan hiv/aids voor hen 

een grote impact hebben op hun familie en omgeving. 263 Bijvoorbeeld wanneer hun ouders 

besmet zijn en daardoor niet meer in staat zijn om voor hun te zorgen. De meerderheid van 

nieuwe infecties vindt plaats bij meisjes tussen 15 en 24 jaar. Dit wil zeggen dat een deel van 

deze groep nog kinderen zijn wanneer zij besmet raken. Vaak weten vrouwen niet dat ze 

besmet zijn en dus bestaat de kans dat zij het virus op hun beurt onbewust overdragen aan 

hun kinderen.264 

 

Het IVRK-comité vindt dat een holistische aanpak gebaseerd op kinderrechten nodig is. Het 

recht op gezondheid zoals vervat in artikel 24 IVRK staat daarbij centraal in de aanpak. 

Hiv/aids wordt doorgaans vooral gezien als een gezondheidsproblematiek, maar in de 

realiteit is de problematiek veel breder en worden verschillende andere rechten ook in 

gevaar gebracht.265 Zo is er het probleem van discriminatie omwille van de seropositieve 

status van de getroffenen. Kinderen die seropositief zijn of familie hebben die seropositief is, 

worden vaak gestigmatiseerd en uitgesloten. Er is ook discriminatie op basis van geslacht. 

Die wordt gecombineerd met bepaalde vooroordelen i.v.m. het seksueel gedrag van meisjes. 

Hierdoor krijgen ze vaak onvoldoende toegang tot preventieve maatregelen.266 Staten 
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zouden dus ook aandacht moeten schenken aan problemen van discriminatie, vooral naar 

meisjes toe, bij het nemen van maatregelen tegen hiv/aids. Discriminatie is verboden door 

artikel 2 IVRK, dat ook al bepaalt dat staten alle passende maatregelen moeten nemen om 

kinderen tegen discriminatie te beschermen. Vele staten besteden eveneens te weinig 

aandacht aan „het belang van het kind‟.267 Nochtans moet er in elke praktijk of uitgedacht 

programma ook rekening worden gehouden met wat in het beste belang van het kind is.268 

Het recht op leven en de ontwikkeling van het kind in artikel 6 IVRK lopen ook gevaar door 

hiv/aids. Dit lijkt evident, aangezien een seropositief kind verhinderd wordt zich ten volle te 

ontplooien. Het comité legt hier ook de link met „schadelijke culturele praktijken‟ zoals 

kindhuwelijken die meisjes extra kwetsbaar kunnen maken voor hiv/aids.269 Het 

bespreekbaar maken van seksualiteit mag niet afhankelijk zijn van culturele normen.  

 

In zijn voorgestelde oplossingen legt het comité vooral de nadruk op een combinatie van 

preventie, verzorging, behandeling en ondersteuning.270 Hierbij is het belangrijk te zorgen dat 

mensen, en dan vooral kinderen, zich bewuster worden van de problematiek. Zij moeten 

hierover aangepaste informatie krijgen via verschillende kanalen. Dit is op het moment nog 

onvoldoende het geval. Campagnes tegen hiv/aids en gezondheidsdiensten zijn 

onvoldoende afgestemd op kinderen.271 Onderwijs is ook een uitgelezen middel om kinderen 

op de gevaren van hiv/aids te wijzen en hen te leren hoe zij zich hiertegen kunnen 

beschermen. 272 Maar de ideeën van het IVRK-comité kunnen ook als controversieel gezien 

worden.273 Het IVRK-comité stelt namelijk dat toegang tot informatie en preventie, zoals 

contraceptiva, vrij toegankelijk moet zijn voor kinderen, ongeacht hun leeftijd of toestemming 

van hun ouders. Dit kan een conflict opleveren in landen die een minimumleeftijd voor 

seksuele contacten voorzien in hun wetgeving. Als jongeren vóór deze leeftijd toegang 

kunnen krijgen tot contraceptiva, leidt dit dan niet tot een contradictie?274 Ook het feit dat er 

geen toestemming van de ouders vereist is, strookt niet helemaal met de rol die aan ouders 

wordt toebedeeld door het IVRK. Ouders moeten hun kinderen bijstaan met advies in de 

mate van de ontwikkelende vermogens van kinderen, ook op het vlak van seksualiteit.275 Het 

comité houdt wel rekening met de ontwikkelende vermogens van kinderen als het gaat om 

hiv-/aidstesten en verzorging. Medisch personeel zal rekening moeten houden met het 

onderscheidend vermogen van kinderen en op basis daarvan moeten nagaan of 
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toestemming van de ouders vereist is voor testen en verzorging.276 Op het vlak van 

voorbehoedsmiddelen spreekt men evenwel niet over de ontwikkelende vermogens van 

kinderen. Dit kan aanleiding geven tot een grote autonomie voor kinderen met betrekking tot 

hun reproductieve rechten. Deze grote autonomie kan leiden tot het ondermijnen van 

maatregelen om onverstandige beslissingen te voorkomen en om kinderen bescherming te 

bieden, zoals een minimumleeftijd voor seksueel contact.277 Dit is natuurlijk een moeilijke 

afweging die moet worden gemaakt. Ofwel zorg je dat alle kinderen toegang hebben tot 

voorbehoedsmiddelen, maar loop je tegelijkertijd het risico dat zij misschien ook vroeger 

seksueel contact zullen hebben, ofwel geef je enkel voorbehoedsmiddelen aan kinderen die 

voldoende ontwikkelde vermogens hebben om seksueel contact te hebben, met het risico 

dat je kinderen gaat uitsluiten die toch seksueel contact zullen hebben, maar dan 

onbeschermd. 

 

Om de situatie na te gaan van landen uit sub-Sahara Afrika kunnen we kijken naar de 

landenrapporten van het CEDAW- en IVRK-comité. Bij het CEDAW-comité valt op dat het de 

hiv-/aidsproblematiek vooral onderbrengt onder het recht op gezondheid278 en het recht op 

non-discriminatie.279 Het CEDAW-comité constateert de grote aidsproblematiek in een heel 

aantal landen uit sub-Sahara Afrika. Het merkt hierbij op dat een steeds groter wordend 

aantal vrouwen en meisjes getroffen worden.280 In enkele landen ziet het wel een daling. Zo 

ging Oeganda van 22% met hiv besmette personen in 1992 naar 6,1% in 2002.281 Ook in 

Kenia ziet het comité een daling, maar hier blijft het toch zeer alarmerend over het bijzonder 

hoge aantal besmette vrouwen en meisjes.282 Het mag dan ook niet verbazen dat de leden 

van het comité in hun aanbevelingen vooral meer maatregelen willen zien voor vrouwen en 

meisjes.283 Hierbij willen ze in de eerste plaats een betere en betaalbare toegang tot goede 

gezondheidszorg voor vrouwen en meisjes, vooral ook in landelijke gebieden.284 Er moeten 

betere data bijgehouden worden en het is aan te raden een holistisch beleid te voeren tegen 

verspreiding.285 Bovendien vindt het CEDAW-comité dat staten vaak onvoldoende aandacht 
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besteden aan de discriminatie van vrouwen. Zij zouden in hun beleid tegen hiv/aids voor 

meer gendergelijkheid moeten zorgen. Ongelijke machtsverhoudingen binnen een relatie 

zorgen er immers voor dat vrouwen onvoldoende macht hebben om te onderhandelen over 

seksueel contact. Het comité vindt het dan ook belangrijk om de gelijkheid tussen mannen 

en vrouwen te verhogen als hulpmiddel in de strijd tegen hiv/aids.286 Tot slot drukt het comité 

zijn bezorgdheid uit over “schadelijke traditionele praktijken” en negatieve culturele 

gewoontes in Malawi en Ghana die de verspreiding van hiv/aids negatief kunnen 

beïnvloedden.287 

 

Het IVRK-comité plaatst hiv/aids vooral onder het recht op gezondheid.288 Het stelde dit recht 

ook al centraal in zijn algemene commentaar. Het comité raadt zo goed als alle landen in 

sub-Sahara Afrika aan doeltreffender maatregelen te nemen en een beter beleid te voeren. 

Hierbij is betere preventie en bewustzijnsverhoging in alle landen nodig. Extra aandacht 

moet er komen voor de preventie bij adolescenten.289 Het beleid dient ook in alle landen 

beter geïmplementeerd en uitgevoerd te worden. Bovendien hecht het comité veel belang 

aan de participatie van kinderen. Kinderen moeten meer betrokken worden in het beleid rond 

hiv/aids, zowel bij het opstellen, als bij het uitvoeren hiervan.290 Staten moeten stigmatisatie 

en discriminatie van kinderen omwille van hun status of die van hun familieleden vermijden 

en bestrijden.291 Ook het recht op onderwijs wordt ingeschakeld. Het IVRK-comité vindt het 

belangrijk dat onderwijspersoneel wordt opgeleid om kinderen seksuele voorlichting te geven 

en kinderen bewust te maken van de gevaren van.hiv/aids. Over het algemeen moeten ook 

meer mensen opgeleid worden die professioneel kunnen omgaan met kinderen en die de 

belangen van het kind voorop zetten.292 Er is eveneens opvang nodig voor kinderen die 
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indirect het slachtoffer zijn van hiv/aids, kinderen wier familie getroffen is.293 Tot slot raadt het 

comité vele landen aan om technische hulp te zoeken bij hun strijd tegen hiv/aids. Deze hulp 

kan komen van organisaties zoals UNAIDS, Unicef en WHO.294 

 

Beide comité‟s beschouwen de hiv-/aidsproblematiek als een potentiële schending van een 

reeks mensenrechten. Vele van deze schendingen zijn ook indirect van toepassing op 

kindhuwelijken. Kindhuwelijken hebben negatieve effecten op de hiv-/aidsproblematiek. Dit 

leidt tot de conclusie dat het kindhuwelijk op dit vlak in ieder geval mensenrechten kan 

schenden.  

3.3 Reproductieve gezondheid 

Het recht op een goede reproductieve gezondheid kan gezien worden als een onderdeel van 

reproductieve rechten. In de inleiding werd al een brede definitie gegeven van het begrip 

reproductieve gezondheid. Kort samengevat gaat het om een staat van zowel fysisch, 

mentaal als sociaal welzijn op alle gebieden die verbonden zijn met het reproductieve 

systeem en zijn functies. Zich beschermd weten tegen seksueel overdraagbare 

aandoeningen is zeker een onderdeel van het recht op reproductieve gezondheid. Een meer 

gedetailleerde behandeling van dit aspect is te vinden in het vorige deel over hiv/aids. 

Verdere aandacht moet hier gaan naar het effect van kindhuwelijken op de reproductieve 

gezondheid van meisjes en vrouwen. Het negatieve effect op de reproductieve gezondheid 

wordt gezien als een van de schadelijkste gevolgen van kindhuwelijken. Wanneer meisjes 

trouwen, worden zij meestal onder druk gezet om zwanger te worden en hebben ze weinig 

toegang tot informatie. Dit leidt tot zwangerschappen op jonge leeftijd die zware gevolgen 

kunnen hebben voor de gezondheid.295 In wat volgt wordt eerst gefocust op de globale 

situatie in Afrika op het vlak van reproductieve gezondheid van vrouwen. Daarna wordt de 

link gelegd met kindhuwelijken en volgt een analyse van de manier waarop reproductieve 

rechten hierdoor geschaad worden. 
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3.3.1 Situatie in sub-Sahara Afrika 

Veertig kinderen op duizend sterven in sub-Sahara Afrika binnen de eerste 28 maand van 

hun leven.296 In West- en Centraal-Afrika zijn dit er 45. Enkel de regio Zuid-Azië doet het 

ongeveer even slecht met 41 kinderen op 1000. Landen in sub-Sahara Afrika met een enorm 

hoog cijfer zijn: Somalië (49/1000), Sierra Leone (56/1000), Rwanda (48/1000), Nigeria 

(47/1000), Mali (54/1000), Guinee-Bissau (47/1000), Djibouti (45/1000), Ivoorkust (54/1000), 

de Centraal-Afrikaanse Republiek (52/1000), Botswana (46/1000) en Angola (54/1000).297 

 

Vele vrouwen in sub-Sahara Afrika moeten het tijdens hun zwangerschap stellen zonder hulp 

van professioneel opgeleide personen, zoals verpleegsters, vroedvrouwen of dokters. In sub-

Sahara Afrika bezoekt 71% van de vrouwen minstens 1 keer een dokter tijdens haar 

zwangerschap, maar slechts 44% ziet minstens 4 maal een professioneel opgeleid 

iemand.298 Tijdens de bevalling zelf is er vaak ook geen professionele hulp aanwezig. Van de 

vrouwen in sub-Sahara Afrika bevalt slechts 46% in het bijzijn van een dokter, verpleegster 

of vroedvrouw. In het oosten en zuiden van Afrika zakt dit percentage naar 41%. Landen met 

een zeer laag percentage zijn: Niger (33%), Somalië (33%), Burundi (34%), Tsjaad (14%), 

Ethiopië (6%), Eritrea (28%) en Nigeria (39%).299   

 

Jaarlijks sterven erg veel moeders tijdens de bevalling. Op honderdduizend bevallingen zijn 

er 900 sterfgevallen met aan zwangerschap gerelateerde oorzaken in sub-Sahara Afrika. 

Hiermee heeft sub-Sahara Afrika zonder enige twijfel het hoogste percentage moedersterfte 

in de hele wereld. In West- en Centraal-Afrika gaat het om 1100/100000 vrouwen die sterven 

door hun zwangerschap. Landen met hoge percentages moedersterfte zijn: Somalië (1400), 

Sierra Leone (2100), Nigeria (1100), Niger(1800), Malawi (1100), de Democratische 

Republiek Congo (1100), Tsjaad (1500), Burundi (1100) en Angola (1400).300 Landen zoals 

Somalië, Nigeria, Niger, Burundi en Tsjaad scoren op zowel gezondheidshulp, kindersterfte 

en moedersterfte zeer slecht. Het zijn ook stuk voor stuk landen met een hoog percentage 

kinderhuwelijken. 

 

                                                
296

 UNICEF, “The state of the world‟s children: statistical tables”, november 2009, 
http://www.unicef.org/rightsite/sowc/pdfs/statistics/SOWC_Spec_Ed_CRC_Statistical_Tables_EN_111809.pdf, p 
11. 
297

 UNICEF, “The state of the world‟s children: statistical tables”, november 2009, 
http://www.unicef.org/rightsite/sowc/pdfs/statistics/SOWC_Spec_Ed_CRC_Statistical_Tables_EN_111809.pdf, p 
8-11. 
298

 UNICEF, “The state of the world‟s children: statistical tables”, november 2009, 
http://www.unicef.org/rightsite/sowc/pdfs/statistics/SOWC_Spec_Ed_CRC_Statistical_Tables_EN_111809.pdf, p 
39. 
299

 UNICEF, “The state of the world‟s children: statistical tables”, november 2009, 
http://www.unicef.org/rightsite/sowc/pdfs/statistics/SOWC_Spec_Ed_CRC_Statistical_Tables_EN_111809.pdf, p 
36-39. 
300

 UNICEF, “The state of the world‟s children: statistical tables”, november 2009, 
http://www.unicef.org/rightsite/sowc/pdfs/statistics/SOWC_Spec_Ed_CRC_Statistical_Tables_EN_111809.pdf, p 
36-39. 

http://www.unicef.org/rightsite/sowc/pdfs/statistics/SOWC_Spec_Ed_CRC_Statistical_Tables_EN_111809.pdf
http://www.unicef.org/rightsite/sowc/pdfs/statistics/SOWC_Spec_Ed_CRC_Statistical_Tables_EN_111809.pdf
http://www.unicef.org/rightsite/sowc/pdfs/statistics/SOWC_Spec_Ed_CRC_Statistical_Tables_EN_111809.pdf
http://www.unicef.org/rightsite/sowc/pdfs/statistics/SOWC_Spec_Ed_CRC_Statistical_Tables_EN_111809.pdf
http://www.unicef.org/rightsite/sowc/pdfs/statistics/SOWC_Spec_Ed_CRC_Statistical_Tables_EN_111809.pdf


Masterproef rechten  2009-2010  

 

Reproductieve rechten in sub-Sahara Afrika   51 

 

Het is natuurlijk bijzonder belangrijk om hier eens te kijken naar het aantal 

tienerzwangerschappen. Wanneer kindhuwelijken geassocieerd worden met 

tienerzwangerschappen, zou dit betekenen dat landen met een hoog aantal kindhuwelijken 

ook een hoog aantal tienerzwangerschappen hebben. Het blijkt dat maar liefst 18% van de 

kinderen die geboren worden in sub-Sahara Afrika een moeder hebben die nog geen 20 jaar 

is.301 Er bestaan natuurlijk grote verschillen tussen de landen. Zo zijn er landen met een 

percentage van minder dan 15% vrouwen tussen de 15 en 19 jaar die al moeder of zwanger 

zijn.302 Het gaat hierbij om Rwanda, Eritrea, Ghana en Soedan. Andere landen kampen met 

een erg hoog percentage van tienerzwangerschappen, namelijk meer dan 35%. Het gaat om 

Tsjaad, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Guinee, Mali, Mozambique en Niger.303 Het valt 

onmiddellijk op dat deze landen samenvallen met de landen met het hoogste aantal 

kindhuwelijken. Niger staat op kop, zowel voor het aantal kindhuwelijken als voor het aantal 

tienerzwangerschappen.  

 

Natuurlijk zal een zwangerschap zwaardere gezondheidsrisico‟s met zich meebrengen voor 

een 15-jarige dan voor een 19-jarige. Het valt op dat de regio sub-Sahara Afrika meer jonge 

zwangere meisjes telt dan andere regio‟s in de wereld. Hoewel qua totaal percentage 

meisjes die moeder zijn voor hun 19 jaar ook andere regio‟s, zoals Zuid-Azië en Latijns-

Amerika, hoge percentages halen, zijn er in sub-Sahara Afrika significant meer meisjes die al 

op hun 15de moeder of zwanger zijn. Het enige land met ook een zeer hoog percentage 

(15%) is Bangladesh.304 Als we kijken naar de landen in sub-Sahara Afrika waar een hoog 

percentage meisjes al op hun 15de moeder of zwanger is, dan zijn dit de Centraal-Afrikaanse 

Republiek (9,8%), Tsjaad (9,1%), Ivoorkust (9,6%), Gabon (10%), Guinee (9,5%), Mali (11, 

2%), Niger (12,2%) en Nigeria (10, 8%).305 Het valt hierbij op dat alweer dezelfde landen met 

ook hoge percentages kindhuwelijken en tienerzwangerschappen terugkomen. Opnieuw 

staat Niger op kop. Dit wil zeggen dat in 8 landen van sub-Sahara Afrika gemiddeld 1 op 10 

vijftienjarigen al moeder of zwanger is. Aangezien meisjes meestal getrouwd zijn voor ze 

kinderen krijgen, is het bovendien waarschijnlijk dat kinderen al op zeer jonge leeftijd 

trouwen in deze landen. 

3.3.2 Relatie met kindhuwelijken 

Waarom hebben kindhuwelijken zo een schadelijke invloed op de reproductieve gezondheid 

van meisjes en vrouwen in sub-Sahara Afrika? Zoals al een paar keer vermeldt hangen 
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kindhuwelijken nauw samen met tienerzwangerschappen.306 Een huwelijk op jonge leeftijd 

zal meestal gelijk staan met seksuele activiteit op jonge leeftijd en daaruit voortvloeiend 

zwangerschappen op jonge leeftijd.307 Eens een meisje getrouwd is, wordt van haar 

verwacht dat ze kinderen baart voor haar man en diens familie. Meisjes staan onder enorme 

druk om hun vruchtbaarheid te bewijzen eens ze getrouwd zijn. In de meeste traditionele 

samenlevingen is kinderen verwekken het grootste doel van het huwelijk. Onderzoek toont 

aan dat vele jonge getrouwde meisjes zelf nog niet zwanger wensen te worden op zo jonge 

leeftijd. Zij willen ook geen vele zwangerschappen na elkaar en grote gezinnen.308 Aangezien 

de cijfers aantonen dat meisjes wel snel na hun huwelijk aan kinderen beginnen, kunnen we 

hieruit ook afleiden dat zij weinig te zeggen hebben over hun eigen reproductieve leven en 

zeker niet zelf de beslissingen kunnen nemen. Hoewel het natuurlijk mogelijk is om zwanger 

te worden buiten het huwelijk, zullen de meeste zwangerschappen in sub-Sahara Afrika 

voorkomen binnen het huwelijk, omdat de maatschappij ook de nadruk legt op het feit dat 

kinderen binnen een huwelijk moeten worden geboren.309 Jonge meisjes hebben meestal 

weinig toegang tot informatie over reproductieve gezondheid.310 Op jonge leeftijd kinderen 

krijgen kan zeer negatieve gevolgen hebben voor zowel moeder als kind. Hierna volgt een 

overzicht van deze gevolgen. 

 

Zwangerschappen op jonge leeftijd kunnen heel wat gezondheidsrisico‟ s met zich 

meebrengen. Het lichaam van jonge meisjes is vaak nog niet genoeg ontwikkeld om een 

bevalling aan te kunnen zonder medische hulp.311 Allereerst onderdrukken 

zwangerschappen het immuunsysteem waardoor zwangere meisjes een hoger risico hebben 

om ziektes, zoals malaria, op te lopen.312 Dit is vooral zo tijdens hun eerste zwangerschap. 

Wanneer meisjes zowel met hiv als malaria besmet zijn, heeft dit zeer zware gevolgen. 

Beide ziektes beïnvloedden elkaar op een heel negatieve manier. Seropositieve personen 

reageren slecht op antimalariamedicatie. Malaria verhoogt ook de kans op hiv-transmissie 

van moeder naar kind.313 
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Jonge moeders hebben een opmerkelijk hoger risico op ziektes dan oudere vrouwen en om 

te sterven tijdens de zwangerschap of bevalling.314 Wanneer men hen vergelijkt met vrouwen 

boven de 20, dan hebben meisjes tussen 10 en 14 jaar 7 tot 15 maal meer kans om te 

sterven bij de bevalling. Meisjes tussen 15 en 19 jaar hebben tweemaal meer kans om te 

sterven bij de bevalling.315 Oorzaken van overlijden bij de bevalling kunnen zijn: stuipen, een 

bloeding na de bevalling, hiv-infectie, malaria en arbeid met obstructie. Bevallingen bij jonge 

meisjes kunnen soms vele uren en zelfs dagen duren.316 Arbeid met obstructie is het 

resultaat van een bekken dat te smal is om een natuurlijke bevalling toe te laten. Het hoofdje 

van de baby daalt tot in de baarmoederhals, maar zijn schouders kunnen niet door de 

bekkenbeenderen van de moeder. Zonder een keizersnede sterft de baby en is de kans dat 

de moeder het overleeft klein. Doordat de baby vastzit, gaat zijn hoofdje tegen het bekken 

van de moeder drukken en hierdoor de bloedtoevoer afsnijden waardoor het omliggende 

weefsel zal afsterven.317 Als het meisje het toch overleeft, zullen de beenderen en het 

weefsel van de baby na verloop van tijd weker worden en zal de baby langs de vagina 

worden afgedreven.318 Aangezien in sub-Sahara Afrika vele bevallingen plaatsvinden zonder 

medische hulp, zal een keizersnede meestal niet mogelijk zijn. Hierdoor kunnen meisjes 

soms dagenlang in arbeid liggen.  

 

Een langdurige bevalling zonder medische hulp kan ook leiden tot obstetrische fistel 

(“obestetric fistula”). We zagen al dat zeer veel vrouwen in sub-Sahara Afrika bevallen 

zonder medische hulp. Bij een langdurige bevalling worden de zachte weefsels van het 

bekken samengedrukt tussen het indalende hoofd van de baby en het bekken van de 

moeder. Door de afwezigheid van doorbloeding zal dit weefsel afsterven, waardoor een fistel 

of opening wordt gevormd tussen de vagina van de moeder en de blaas of tussen de vagina 

en het rectum, of beide. Het resultaat is een chronisch incontinentie.319 Meestal overlijdt ook 

de baby. Obstetrische fistels komen vooral veel voor bij een eerste bevalling.320 Deze 

conditie leidt voor het meisje vaak tot uitsluiting door de gemeenschap en verstoting door 

haar echtgenoot, omdat zij als „vuil‟ wordt gezien.321 Nochtans kan een obstetrische fistel 

voorkomen worden wanneer er medische hulp is bij de bevalling. Ook na de bevalling is een 

chirurgische ingreep mogelijk, maar deze kost uiteraard geld en vereist voldoende opgeleid 
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personeel. Vele vrouwen in sub-Sahara Afrika zullen dan ook geen toegang hebben tot deze 

behandeling en blijven incontinent voor de rest van hun leven. Zij zullen weinig kansen 

hebben op een normaal leven en evenmin in staat zijn nog kinderen te baren.322 Meer dan 2 

miljoen adolescente meisjes wereldwijd leven met obstetrische fistels. Elk jaar komen er 50 

000 tot 100 000 nieuwe gevallen bij.323 Vooral meisjes tussen 10 en 15 jaar zijn zeer 

kwetsbaar omdat hun bekken nog niet klaar is voor een bevalling. Zij hebben een risico van 

88% op fistels.324  

 

Kindhuwelijken zijn ook gelinkt aan het vaak voorkomen van baarmoederhalskanker. Omdat 

Afrikaanse landen vaak niet de capaciteit hebben om op adequate wijze te screenen voor 

baarmoederhalskanker, ontbreken specifieke cijfers, maar men schat het aantal gevallen 

zeer hoog in. Andere factoren dan kindhuwelijken die de aanwezigheid van 

baarmoederhalskanker kunnen beïnvloedden zijn: lage sociaal-economische status, weinig 

toegang tot gezondheidszorg en echtgenoten of partners die al met meerdere partners 

seksuele contacten hebben gehad.325 

 

Niet alleen lopen jonge moeders gevaar, ook hun kinderen hebben een hoog risico om ziek 

te worden of te sterven. Adolescente moeders hebben een 35 tot 55% hoger risico dan 

oudere vrouwen om te vroeg te bevallen of te bevallen van een kind met een laag 

geboortegewicht. Het aantal kindersterften is 73% hoger bij moeders onder de 20 dan bij 

oudere vrouwen.326 Een tienermoeder heeft tweemaal zoveel kans als een moeder die ouder 

is dan 20 dat haar baby sterft voor zijn of haar eerste verjaardag.327 Baby‟s van jonge, met 

hiv besmette meisjes hebben meer risico om bij de bevalling of tijdens het geven van 

borstvoeding ook besmet te worden. Kinderen van tienermoeders hebben ook meer kans op 

slechtere gezondheidszorg en ontoereikende voeding dan kinderen van oudere moeders.328 

 

Jonge meisjes treden vaak in het huwelijk met een zeer beperkte kennis van seksuele en 

reproductieve gezondheid.329 Ze weten doorgaans weinig over geslachtsgemeenschap, 

voorbehoedsmiddelen, seksueel overdraagbare aandoeningen, zwangerschappen en 
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bevallingen.330 Zo zijn bijvoorbeeld in Ethiopië slechts 27% en in Malawi 40% van de 

getrouwde meisjes tussen 15 en 19 jaar op de hoogte van het feit dat een condoom hen kan 

beschermen tegen seksueel overdraagbare aandoeningen. Een nog lager percentage van 

deze meisjes weet dat een condoom ook kan worden gebruikt om zwangerschappen te 

voorkomen.331 Het gebrek aan informatie en kennis wordt verder aangevuld door een gebrek 

aan toegang tot goede gezondheidsdiensten. Er zijn verschillende oorzaken aan te halen 

waarom meisjes minder toegang hebben tot gezondheidsdiensten. Meisjes zijn gelimiteerd in 

hun mobiliteit, hebben zelf weinig beslissingsmacht en meestal ook geen toegang tot 

financiële middelen. Ook sociale normen kunnen ervoor zorgen dat meisjes geen vragen 

durven stellen uit angst dat deze vragen als onacceptabel worden gezien.332 Uit 

bovenstaande cijfers was al af te leiden dat vrouwen in sub-Sahara Afrika weinig toegang 

hebben tot medische hulp tijdens hun zwangerschap of bij de bevalling. Diensten richten zich 

dikwijls op een oudere leeftijdsgroep waardoor jonge getrouwde meisjes in de kou blijven 

staan.333 Het is ook al een paar keer aangehaald dat meisjes meestal niet in de positie zijn 

dat zij zelf beslissingen kunnen nemen. Vaak zal hun echtgenoot hen verbieden hulp of 

advies te zoeken.334 In sommige landen is het zelfs zo dat een vrouw een geschreven 

toestemming nodig heeft van haar man of van een mannelijk familielid voor zij een medische 

behandeling mag ondergaan.335 Zij kan zich dus ook niet laten behandelen voor een 

seksueel overdraagbare ziekte wanneer haar man hiermee niet instemt.  

 

Een ander probleem waarmee Afrika kampt zijn onveilige abortussen. In Afrika is het risico 

dat men sterft als gevolg van een onveilige abortus het hoogste van de wereld.336 Er is hierbij 

niet direct een verband te ontdekken met kindhuwelijken. Toch lijkt het belangrijk dit even te 

vermelden. Het feit dat vrouwen zich wenden tot onveilige abortus toont aan dat zij weinig 

toegang hebben tot voorbehoedsmiddelen en medische hulp. Wanneer een land besluit 

abortus toch toe te laten, zal de vrouw heel vaak de toestemming moeten hebben van een 

derde partij, zoals haar man of ouders, vooraleer zij in aanmerking komt voor abortus.337 Een 

veilige abortus onder medisch toezicht kost ook geld. Vele vrouwen beschikken niet over een 

dergelijk bedrag. Vrouwen worden dan ook vaak wanhopig en gaan zich wenden tot 

gevaarlijke methodes. Dit kan leiden tot erg zware gevolgen voor hun reproductieve 
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gezondheid. Het is vrij waarschijnlijk dat onder deze vrouwen ook veel jonge meisjes zitten of 

meisjes die op jonge leeftijd getrouwd zijn. 

3.3.3 Reproductieve rechten  

We hebben gezien dat zwangerschappen op jonge leeftijd in direct verband staan met 

kindhuwelijken. Deze zwangerschappen brengen zeer zware gevolgen mee voor de 

gezondheid van jonge meisjes. Hoewel zij al menstrueren, is hun lichaam nog niet volgroeid 

om een kind te baren. Meisjes hebben recht op een goede reproductieve gezondheid. Hun 

reproductieve gezondheid wordt geschaad door een zwangerschap op jonge leeftijd. Het is 

dan ook in de eerste plaats belangrijk dat meisjes zich bewust worden van de gevaren die 

verbonden zijn aan zwangerschappen op jonge leeftijd en dat zij toegang krijgen tot 

informatie over hoe zij zich kunnen beschermen tegen zwangerschappen. Bovendien is het 

noodzakelijk meisjes die op jonge leeftijd zwanger worden beter op te vangen. Zoals 

hierboven is gebleken, is het voor deze meisjes extra belangrijk dat zij tijdens hun 

zwangerschap en bevalling medische hulp krijgen, aangezien zij een groep vormen met zeer 

grote risico‟s bij de bevalling. Tot slot is er nog het probleem dat meisjes blijkbaar vaak niet 

de macht hebben om beslissingen te treffen over hun eigen reproductieve leven. Meestal zijn 

het hun echtgenoten die de beslissingen nemen en beschikken meisjes niet over autonomie 

i.v.m. hun eigen lichaam. Dit vormt uiteraard een groot obstakel in het streven naar meer 

reproductieve rechten voor vrouwen. 

 

De laatste jaren gaat er meer en meer aandacht naar de reproductieve rechten voor 

vrouwen. Vooral sinds de conferentie over bevolking en ontwikkeling te Caïro338 waar 

reproductieve rechten op de agenda stonden, is men zich bewuster geworden van de 

problematiek. Desondanks zien we dat de reproductieve rechten van vrouwen en vooral van 

meisjes in sub-Sahara Afrika er nog zeer slecht aan toe zijn. Reproductieve rechten vindt 

men terug in zowel het CEDAW als het IVRK, zij het dat de term „reproductieve rechten‟ niet 

expliciet gebruikt wordt.  

 

In het IVRK kunnen we vooral artikel 24 aanhalen. Artikel 24 voorziet niet in een recht voor 

kinderen om gezond te zijn, het gaat hem om een recht dat kinderen hebben op een zo hoog 

mogelijke standaard van gezondheid.339  Het artikel bepaalt dat de staten die partij zijn 

passende maatregelen moeten nemen “om preventieve gezondheidszorg, begeleiding voor 

ouders en voorzieningen en voorlichting over gezinsplanning te ontwikkelen”.340 Artikel 24 

bepaalt verder nog: “De staten die partij zijn, nemen alle doeltreffende en passende 

maatregelen teneinde traditionele gebruiken die schadelijk zijn voor de gezondheid van 
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kinderen af te schaffen”.341 Staten moeten ook maatregelen nemen om babysterfte te 

verminderen.342 Dit alles kan kaderen in de reproductieve gezondheid van kinderen en 

adolescenten. 

 

In de algemene aanbeveling nummer 4 van het IVRK gaat men specifiek in op de 

gezondheid van adolescenten.343 Partijen hebben volgens het IVRK-comité onvoldoende 

aandacht gegeven aan de specifieke noden van adolescenten op het vlak van 

gezondheidszorg.344 In deze aanbeveling verwijst men ook een paar keer expliciet naar 

kindhuwelijken. Zo ziet men kindhuwelijken als een “schadelijke traditionele praktijk” 

waarvoor men adolescenten moet beschermen.345 Wanneer men deze praktijk wil 

aanpakken, zal het voor staten belangrijk zijn artikel 17 IVRK na te leven. Dit artikel bepaalt 

dat kinderen toegang moeten hebben tot een grote verscheidenheid aan nationale en 

internationale bronnen die gericht zijn op het bevorderen van het psychische zowel als het 

fysische welzijn. Massamedia en internationale samenwerking moeten op dat vlak 

aangemoedigd worden. Het IVRK-comité uit zijn bezorgdheid over de praktijk van 

kindhuwelijken en hieraan gekoppeld zwangerschappen op jonge leeftijd. Het ziet dit als 

significante factoren in seksuele en reproductieve gezondheidsproblemen.346 Verder in de 

aanbeveling stelt het comité dat partijen verschillende bewustzijnsverhogende campagnes 

moeten ontwikkelen en implementeren die de attitudes en stereotiepe genderpatronen die 

ervoor zorgen dat schadelijke praktijken blijven bestaan, moeten proberen te veranderen. 

Staten moeten ervoor zorgen dat er toegang is tot informatie en adviescentrums die kunnen 

wijzen op schadelijke gevolgen van sommige traditionele praktijken zoals kindhuwelijken.347 

Verder in de aanbeveling staat nogmaals duidelijk dat meisjes toegang moeten hebben tot 

informatie die hen wijst op de nadelen en schadelijke gevolgen die kindhuwelijken en 

tienerzwangerschappen kunnen veroorzaken. Zij die toch zwanger worden moeten toegang 

hebben tot gezondheidsdiensten die aandacht hebben voor hun rechten en hun specifieke 

situatie.348 De partijen moeten maatregelen nemen om moedersterfte en complicaties bij 

bevalling van adolescente meisjes te verminderen. Er moet ook meer aandacht geschonken 

worden aan de noden van adolescente ouders. Deze jonge meisjes zullen vatbaarder zijn 

voor depressies of angst hebben om iets mis te doen. Dit kan ervoor zorgen dat hun 

kinderen niet de verzorging krijgen waar zij nood aan hebben. Concreet dringt het comité 
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aan op drie zaken. Allereerst moeten staten programma‟s maken en implementeren die 

zorgen voor toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten. Hieronder moeten 

zeker vallen: gezinsplanning, voorbehoedsmiddelen, informatie omtrent veilige abortus, daar 

waar abortus wettelijk is en hulp en begeleiding bij zwangerschap en bevalling. Ten tweede 

moet men een positievere en meer ondersteunende houding naar adolescente ouders toe 

aanmoedigen. Tot slot is het belangrijk dat adolescente moeders hun onderwijs kunnen 

verderzetten.349 

 

Tegelijkertijd maakt het comité gebruik van deze aanbeveling om nog eens op andere 

mogelijke schadelijke gevolgen van kindhuwelijken te wijzen. Hierbij haalt het aan dat 

kindhuwelijken kunnen leiden tot het vroegtijdig stoppen met schoolgaan en dat deze 

kinderen (meisjes) ook weinig aan sociale activiteiten deelnemen.350 Staten die kinderen als 

volwassenen aanzien vanaf het moment dat zij trouwen, ontnemen hen de beschermende 

waarborgen van het IVRK en dit kan niet volgens het comité. Er wordt hier nogmaals gezegd 

dat partijen zouden moeten voorzien in een minimumleeftijd van 18 jaar voor zowel jongens 

als meisjes.351 

 

Artikel 24 bepaalt dat staten maatregelen moeten nemen om babysterfte te verminderen. 

Zoals we al zagen is het aantal kindersterften in sub-Sahara Afrika zeer hoog. Hoge 

aantallen babysterften hangen natuurlijk met verschillende zaken samen. Zo zullen armoede, 

onvoldoende gezondheidsdiensten en slechte eetgewoontes zeker een rol spelen. Twee 

andere factoren zijn de leeftijd van de moeder en de tijdspanne tussen verschillende 

zwangerschappen.352 Zoals we al zagen lopen jonge meisjes een hoger risico op babysterfte. 

Het is dan ook belangrijk dat landen proberen de leeftijd waarop meisjes zwanger worden te 

verhogen. Wat de tijdspanne tussen verschillende zwangerschappen te verhogen is het 

belangrijk dat vrouwen toegang hebben tot voorbehoedsmiddelen. Er hebben zich wel 

traditionele praktijken ontwikkeld die ervoor zorgden dat vrouwen langere tijdspannes tussen 

hun zwangerschappen konden laten. Deze praktijken worden minder en minder toegepast. 

Zo onthield men zich vroeger een tijd van seksueel contact na de bevalling. Deze gewoonte 

is echter afgenomen in sub-Sahara Afrika door het verminderen van polygame huwelijken, 

het willen verhinderen dat echtgenoten hun seksuele behoeften elders gaan zoeken en door 

de media die bepaalde ideeën over het huwelijks- en seksueel leven opdringen.353 Dit wil niet 

zeggen dat we polygamie moeten aanmoedigen. Het maakt alleen duidelijk dat er nood is 

aan het aanbrengen van andere manieren om zich te beschermen tegen het krijgen van vele 
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kinderen in een korte tijdspanne. Het geven van borstvoeding is dan weer wel een 

traditionele beschermingsmethode die de moeite waard is om aan te moedigen. Wanneer 

men onmiddellijk na de bevalling start met borstvoeding, heeft dit een positief effect op de 

contraceptie.354 

 

Niet enkel voor meisjes die op jonge leeftijd kinderen krijgen, maar eveneens voor de 

kinderen van deze meisjes, kan het recht op gezondheid geschonden worden. Er zijn dan 

ook twee facetten die van belang zijn. Enerzijds is het belangrijk voor kinderen, jonge 

meisjes, die zwanger zijn dat zij de nodige verzorging krijgen tijdens en na hun 

zwangerschap. Bovendien heeft de gezondheidstoestand van de moeder een effect op die 

van haar kinderen en is ook vanuit het perspectief van het pasgeboren kind pre- en 

postnatale zorg van belang.355 Aangezien zwangerschappen bij jonge meisjes extra risico‟s 

inhouden, lijkt deze pre- en postnatale zorg voor hen en hun baby‟s extra belangrijk. Pre- en 

postnatale zorg wordt dan ook voorzien in artikel 24 IVRK.356 Pre- en postnatale zorgen 

houden in dat men moet proberen risicofactoren zoals een laag geboortegewicht of een 

premature geboorte te verhinderen of zo goed mogelijk op te vangen, dat men zorgt voor 

een gezonde en propere omgeving voor de bevalling met voldoende medische hulp en dat 

men na de bevalling onmiddellijk kan starten met borstvoeding.357  

 

Wanneer we de landenrapporten van het IVRK bekijken over reproductieve gezondheid, zien 

we dat dezelfde punten als in de algemene aanbeveling over gezondheid van adolescenten 

terugkomen. Bij vele landen wordt opgemerkt dat zwangerschappen frequent voorkomen bij 

jongeren.358 In sommige landen wordt hierbij ook de link gelegd met kindhuwelijken, die een 

negatieve impact kunnen hebben op de reproductieve gezondheid van jonge meisjes.359 

Volgens het comité wordt te weinig aandacht besteed aan reproductieve gezondheid van 

jongeren, zowel op school als daarbuiten.360 Gezondheidszorg is vaak niet afgestemd op of 
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toegankelijk voor adolescenten.361 In de aanbevelingen komen grotendeels dezelfde 

remedies voor als in de algemene aanbeveling. De aanbeveling die erg veel terugkomt is de 

volgende: landen zouden een uitgebreide studie moeten ondernemen om de oorsprong en 

de omvang van gezondheidsproblemen bij adolescenten vast te stellen. Dit zou moeten 

gebeuren met medewerking en participatie van adolescenten zelf. Deze studie zou dan als 

basis moeten dienen om een beleid en programma‟s omtrent gezondheid van adolescenten 

te formuleren. In deze programma‟s moet vooral gefocust worden op het voorkomen van 

zwangerschappen op jonge leeftijd en soa‟s en dit voornamelijk door vorming en onderwijs 

over reproductieve gezondheid.362 Landen moeten proberen het aantal 

tienerzwangerschappen te verminderen.363 Wanneer tieners toch zwanger zijn, is het 

belangrijk dat zij begeleid worden en toegang hebben tot de nodige gezondheidsdiensten.364 

Er moet ook voor gezorgd worden dat begeleiding en gezondheidszorg voor alle 

adolescenten beter bereikbaar en toegankelijk wordt. Meer middelen en adequaat personeel 

zijn nodig en adolescenten moeten toegang krijgen tot veilige en betaalbare 

voorbehoedsmiddelen.365 Vooral meer onderwijs over reproductieve gezondheid is 

onontbeerlijk, zowel op school als daarbuiten. Dit onderwijs moet aangepast zijn aan 

adolescenten.366 Tot slot maakt het comité ook voor sommige landen dezelfde opmerking als 

bij de hiv-/aidsproblematiek, namelijk dat landen ook hulp en bijstand zouden moeten zoeken 

bij internationale organisaties zoals Unicef en WHO.367 

 

Ook in het CEDAW vinden we bepalingen terug die de reproductieve gezondheid van 

vrouwen moeten beschermen. Zo staat er in artikel 10 te lezen dat staten toegang voor 

vrouwen moeten garanderen “tot bijzondere informatie van opvoedkundige aard, die kan 
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bijdragen tot het waarborgen van de gezondheid en het welzijn van het gezin, met inbegrip 

van informatie en advies inzake geboorteregeling”.368 Artikel 12 handelt specifiek over de 

gezondheid van vrouwen. Staten moeten discriminatie van vrouwen op het gebied van 

gezondheidszorg uitbannen en er bovendien voor zorgen dat ze gelijke toegang hebben tot 

medische zorg, met inbegrip van die welke verband houdt met geboorteregeling.369 

Daarnaast bepaalt het specifiek dat staten voor vrouwen een passende en zo nodig 

kosteloze dienstverlening moeten waarborgen in verband met zwangerschap, bevalling en 

de hieropvolgende periode.370 Artikel 14 gaat op zijn beurt rechten voorzien specifiek voor 

vrouwen in landelijke gebieden. Aangezien we al weten dat kindhuwelijken en 

tienerzwangerschappen vaker voorkomen in landelijke dan in stedelijke gebieden, is dit 

uiteraard ook een belangrijk artikel. Staten moeten ook op het platteland discriminatie voor 

vrouwen elimineren. Er moet voor gezorgd worden dat zij toegang hebben tot degelijke 

faciliteiten voor gezondheidszorg en gezinsplanning.371 Met betrekking tot het huwelijk wordt 

er uitdrukkelijk voorzien dat mannen en vrouwen gelijk moeten zijn en dezelfde rechten 

moeten hebben om in vrijheid een beslissing te kunnen nemen over het aantal kinderen en 

binnen welke tijdspanne. Zij moeten hiervoor ook toegang hebben tot voldoende informatie 

en de vrijheid krijgen om deze rechten te kunnen uitoefenen.372373 

 

Het CEDAW-comité geeft ook een algemene aanbeveling over vrouwen en gezondheid, 

waarin zij aandacht besteedt aan reproductieve gezondheid.374 Het stelt allereerst dat 

toegang tot gezondheidszorg, waaronder ook reproductieve gezondheid, een recht is onder 

CEDAW. Voorts stipuleert het comité dat het discriminatie zou zijn vanwege de staten 

wanneer ze wettelijk weigeren bepaalde reproductieve gezondheidsdiensten voor vrouwen te 

verstrekken.375 Er moet aandacht zijn voor de verschillen tussen mannen en vrouwen in de 

gezondheidsverstrekking. Staten moeten zich bewust zijn van sommige verschillen zoals de 

specifieke reproductieve functie van vrouwen of het hogere risico dat zij lopen op soa‟s.376 

Het comité merkt op dat in verschillende landen er een gebrek is aan adequate toegang tot 

informatie en diensten die de seksuele gezondheid kunnen verzekeren. De mogelijkheid tot 

het hebben van een veilig seksleven is belangrijk. Vrouwen moeten zich kunnen beschermen 

tegen soa‟s. Door ongelijke verhoudingen in relaties hebben vrouwen zeer vaak niet de 

mogelijkheid onveilige seks te weigeren of het gebruik van voorbehoedsmiddelen af te 

dwingen. Staten zouden dan ook moeten zorgen voor meer informatie door middel van 
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specifieke programma‟s voor zowel vrouwelijke als mannelijke adolescenten op het gebied 

van seksuele en reproductieve gezondheid, en dit door opgeleid personeel.377 Ook het 

CEDAW vindt het enorm belangrijk dat adolescenten toegang hebben tot informatie over 

gezinsplanning.378 Het komt hierop neer dat het CEDAW-comité wil dat vrouwen toegang 

krijgen tot goede en adequate verzorging en informatie, zeker i.v.m. hun reproductieve 

gezondheid, dat adolescente meisjes voldoende informatie krijgen en dat 

gezondheidseducatie voor adolescenten zeker dieper ingaat op gendergelijkheid, geweld, 

preventie van soa‟s en reproductieve en seksuele rechten.379  

 

In de landenrapporten van het CEDAW-comité voor de landen van sub-Sahara Afrika zien 

we dat bepaalde vaststellingen en aanbevelingen telkens terugkomen. Vooreerst krijgt bijna 

elk land de aanbeveling te zorgen voor een betere implementatie van artikel 12 en 24 

CEDAW en voor het vrijmaken van voldoende middelen. In de meeste landen wordt een 

gebrek aan reproductieve gezondheidsdiensten naar vrouwen toe opgemerkt ofwel dat de 

aanwezige diensten niet toegankelijk zijn voor meisjes en vrouwen. Hoewel er voor 

Kameroen wordt opgemerkt dat er vooruitgang gemaakt is op het vlak van reproductieve 

gezondheid voor vrouwen, blijkt ook hier nog veel verbetering mogelijk.380 Zo valt het op dat 

in vele landelijke gebieden er geen goede of weinig toegankelijke gezondheidsdiensten 

zijn.381 Sommige landen hebben te kampen met hoge  moeder- en kindersterftecijfers, alsook 

tienerzwangerschappen. Dit is vaak te wijten aan inadequate diensten voor gezinsplanning, 

een laag gebruik van voorbehoedsmiddelen382 en onveilige abortussen383. Ook is er dikwijls 

een gebrek aan pre- en postnatale zorgen en hulp bij de bevalling.384 Soms is de toegang tot 

diensten voor gezinsplanning ook afhankelijk van verschillende sociale en culturele 

factoren.385 Er zijn bovendien landen waar het comité opmerkt dat vrouwen toestemming 

nodig hebben van hun echtgenoot om voorbehoedsmiddelen en informatie over 

gezinsplanning te verkrijgen of waar medisch personeel een discriminerende houding 

aanneemt tegenover vrouwen.386 De aanbevelingen die het comité maakt zijn bij vele landen 
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identiek of gelijkaardig. Zo moeten staten ervoor zorgen dat er betere diensten voor seksuele 

en reproductieve gezondheid beschikbaar zijn en dat deze beter toegankelijk worden.387 Het 

bovenstaande geldt in bepaalde landen vooral in landelijke gebieden.388 Seksuele opvoeding 

voor adolescenten, zowel jongens als meisjes, verdient meer aandacht. Hierbij moet de 

klemtoon liggen op het voorkomen van tienerzwangerschappen en preventie van seksueel 

overdraagbare aandoeningen.389 Voorbehoedsmiddelen en informatie over gezinsplanning 

moeten verkrijgbaar zijn voor vrouwen zonder dat hiervoor toestemming van hun echtgenoot 

vereist is.390 Het is nodig programma‟s en een beleid aan te nemen om de kennis en toegang 

tot betaalbare voorbehoedsmiddelen te verhogen, zodat mannen en vrouwen op basis van 

degelijke informatie tot betere beslissingen kunnen komen.391 Hierbij moet er ook op gedrukt 

worden dat de beslissingen over gezinsplanning een keuze is van beide partners.392 Het kan 

ook nuttig zijn de patronen van een gemeenschap en van vrouwen in het bijzonder te 

bestuderen die ervoor zorgen dat zij geen gebruik maken van de bestaande diensten en op 

basis hiervan actie ondernemen.393 Zo kunnen landen er ook voor zorgen dat de 

gemeenschap zich bewust wordt van de negatieve impact van bepaalde gewoontes en erop 

wijzen dat vrouwen een keuze moeten hebben om zich toegang te verschaffen tot 

reproductieve gezondheidsdiensten.394 Bij sommige landen maakt het comité de opmerking 

dat zij in een volgend rapport betere statistische en analytische cijfers omtrent de 

problematiek van reproductieve gezondheid moeten opnemen.395 Tevens raadt het sommige 
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landen aan technische assistentie te zoeken bij internationale organisaties zoals het United 

Nations Population Fund en WHO, alsook bij de internationale gemeenschap.396  

 

Het is interessant om bij deze problematiek ook een kijkje te nemen in het Maputo-protocol. 

Dit protocol, specifiek op Afrika gericht, bevat immers een specifieke bepaling over 

gezondheid en reproductieve rechten, namelijk artikel 14. Dit artikel bepaalt dat staten het 

recht op gezondheid, inclusief seksuele en reproductieve gezondheid, moeten waarborgen 

en bevorderen.397 Artikel 14 stelt ook wat hieronder moet worden verstaan. Het gaat om het 

recht voor vrouwen om hun vruchtbaarheid te controleren398, het recht om te beslissen over 

het al dan niet kinderen willen, hun aantal en de tijdspanne hiertussen399, het recht om gelijk 

welke methode van contraceptie te kiezen400, het recht om zichzelf te beschermen tegen 

soa‟s, waaronder hiv/aids401, het recht om geïnformeerd te zijn over hun eigen 

gezondheidsstatus en die van hun partner, zeker wanneer er besmetting is met soa‟s zoals 

hiv/aids402 en het recht op educatie over gezinsplanning403. Daarbij is het aan de staten om 

de nodige maatregelen te nemen. Zij zullen moeten voorzien in adequate, betaalbare en 

toegankelijke gezondheidsdiensten waaronder ook informatie-, onderwijs- en 

communicatieprogramma‟s specifiek voor vrouwen in landelijke gebieden.404 Staten moeten 

voorzien in pre- en postnatale zorgen, hulp bij bevalling en voedingsadvies tijdens de 

zwangerschap en gedurende de borstvoedingsperiode.405 Daar waar ze al aanwezig zijn, 

moet er worden gestreefd naar verbetering, Tot slot heeft elke staat de plicht de 

reproductieve rechten van vrouwen te verzekeren en dit door legale abortus mogelijk te 

maken in geval van seksuele misdrijven en wanneer de zwangerschap de mentale en 

fysische gezondheid van de moeder of het leven van de moeder of de foetus in gevaar 

brengt.406 Het Maputo-protocol is het eerste mensenrechteninstrument dat voorziet in een 

recht op abortus in de hiervoor vermelde gevallen.407 Deze bepaling lijkt voorlopig moeilijk 

afdwingbaar. Als je kijkt naar het hoge aantal onveilige abortussen dat in Afrika plaatsvindt 

en de zeer schadelijke gevolgen hiervan, kan je wel stellen dat er nood is aan een legale 

vorm van abortus.408 Ook de uitdrukkelijke bepaling dat men gerechtigd is de hiv-status van 

zijn partner te kennen, is zeer vernieuwend. Het valt alleen te betwijfelen of deze bepaling 
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ook in de praktijk afdwingbaar zal zijn.409 Er kan enkel geconcludeerd worden dat men zich 

bij het opmaken van het protocol dus ook bewust moet zijn geweest van de slechte 

reproductieve gezondheid van vrouwen in Afrika en op deze manier een signaal heeft willen 

geven aan de partijen om iets te veranderen. 

 

Seksueel actieve adolescenten vormen een groep die zeer kwetsbaar is voor ongewenste 

zwangerschappen. Dit is vooral een gevolg van een gebrek aan informatie en toegang tot 

gezinsplanning. Ondanks het feit dat adolescenten eigenlijk de kwetsbaarste groep zijn, 

ontzeggen vele landen deze adolescenten nog steeds de toegang tot informatie en diensten 

over gezinsplanning.410 Het is nochtans zeer belangrijk voor jongeren om toegang te krijgen 

tot informatie, aangezien dit het aantal tienerzwangerschappen kan verminderen en dus ook 

alle negatieve gevolgen van tienerzwangerschappen, zeker in ontwikkelingslanden. Omdat 

het om adolescenten gaat, lijkt het IVRK de beste garantie te bieden om rechten 

afgedwongen te krijgen. Het IVRK voorziet in een recht op informatie.411 Zoals al gezien vindt 

ook het IVRK-comité dat landen toegang tot correcte informatie moeten verstrekken aan 

adolescenten en dat ze seksuele opvoeding moeten genieten. Toch verloopt de uitvoering 

van dit recht niet altijd probleemloos. Hoe moet het bijvoorbeeld wanneer ouders niet willen 

dat hun kinderen seksuele opvoeding of toegang tot informatie over gezinsplanning 

krijgen?412 Er is namelijk ook de plicht van staten om de rechten en plichten van ouders te 

respecteren in het licht van het IVRK.413 Hiertegenover kunnen we de principes van de 

ontwikkelende vermogens van het kind en het beste belang van het kind zetten. Een 

afweging zal dan moeten worden gemaakt. Uiteindelijk zal de balans meestal in het voordeel 

van de adolescent doorslaan. Zo kan er geargumenteerd worden dat adolescenten die op 

zoek gaan naar informatie over gezinsplanning al over de nodige maturiteit beschikken. Zo‟n 

zoektocht naar informatie om zich te beschermen impliceert dat zij zich de mogelijke 

schadelijke gevolgen van hun gedrag realiseren en dus een zekere maturiteit aan de dag 

leggen. Bovendien lijkt het in het beste belang van de adolescenten te zijn dat hen toegang 

wordt verschaft tot de nodige informatie om zich te beschermen.414 In de aanbevelingen van 

het IVRK-comité klinkt ook dat men adolescenten moet laten deelnemen aan programma‟s 

over reproductieve gezondheid. Uit onderzoek blijkt eveneens dat het zeer belangrijk is dat 

jongeren kunnen participeren in het beleid. De effectiviteit van programma‟s gericht op 
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jongeren groeit wanneer jongeren betrokken zijn in het ontwerpen hiervan.  415  Adolescentie 

is een tijd waarin een enorme lichamelijke en mentale transformatie plaatsvindt. Door deze 

verandering krijgt de adolescent te maken met een periode van verhoogde stress. Wordt de 

jongere niet ondersteund in deze periode of krijgt hij het moeilijk door factoren zoals 

armoede en uitsluiting, dan kan hij ongezonde leefpatronen ontwikkelen.416 Het verdient dan 

ook extra aandacht dat jongeren in deze periode de nodige begeleiding krijgen. Hoewel 

participatie van jongeren belangrijk kan zijn, ziet men dat dit niet overal werkt. Jongeren 

worden vaak sterk beïnvloed door hun familie, de gemeenschap en sociale gewoontes. 

Bovendien hebben vele jongeren in ontwikkelingslanden niet eens de kans om deel te 

nemen aan programma‟s. Sommige jongeren moeten werken om hun gezin of familie te 

kunnen onderhouden, andere hebben geen toegang tot onderwijs waardoor zij niet zullen 

participeren aan programma‟s. Vaak ligt participatie in programma‟s niet binnen het bereik 

van sociaal en economisch uitgesloten jongeren.417 Het is dan ook belangrijk dat men toch 

gaat proberen deze jongeren te betrekken, omdat ze waarschijnlijk de meest kwetsbare 

groep zijn. Programma‟s moeten zowel gericht zijn op scholen als daarbuiten.418 De focus 

leggen op adolescenten in een strijd voor betere reproductieve gezondheid lijkt cruciaal. Zij 

zijn enerzijds de meest getroffen groep, maar eveneens de groep die verandering kan 

teweegbrengen. Daarom is het belangrijk adolescenten meer te betrekken en hen beter te 

informeren. Toch bestaat er in vele samenlevingen in sub-Sahara Afrika nog steeds een 

taboe wanneer het gaat om seksuele opvoeding voor jongeren. Er wordt nog al te vaak 

gedacht dat door seks bespreekbaar te maken dit ook zal leiden tot meer voorhuwelijkse 

seksuele contacten. Het is al bewezen dat dit niet het geval is. Toch vormt het taboe nog 

steeds een probleem in de praktijk.419 

 

Een onderliggend pijnpunt dat steeds blijft terugkeren en een rol zal spelen in de effectieve 

implementatie van reproductieve rechten is de ongelijkheid tussen man en vrouw in vele 

regio‟s van sub-Sahara Afrika. Een vrouw heeft hier vaak zelf geen macht om te beslissen 

over haar eigen reproductiviteit. Zoals we al gezien hebben is dit nog meer het geval bij 

jonge meisjes, die meestal helemaal onder het gezag en de controle van hun echtgenoot 

staan, eens ze getrouwd zijn. Dit wil ook zeggen dat zij zelf niet kunnen beslissen om al dan 

niet hulp te zoeken. Staten moeten met deze positie van meisjes rekening houden bij het 

maken van programma‟s die de reproductieve gezondheid moeten verhogen. 

Gendergelijkheid, het elimineren van geweld tegen vrouwen en ervoor zorgen dat vrouwen 

kunnen beslissen over hun eigen vruchtbaarheid moeten dan ook gezien worden als 
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hoekstenen in het gezondheidsbeleid.420 De invloed van geweld op de reproductieve rechten 

en gezondheid van vrouwen en de relatie tussen huiselijk geweld en kindhuwelijken zullen 

hierna verder behandeld worden. 

3.4 Huiselijk geweld en beslissingskracht 

3.4.1 Kindhuwelijken en geweld 

Uit onderzoek is gebleken dat meisjes die op jonge leeftijd trouwen meer kans zullen hebben 

om binnen hun huwelijk geconfronteerd te worden met geweld ten aanzien van hun persoon. 

Meisjes die op jonge leeftijd trouwen hebben dikwijls weinig status en macht binnen hun 

huwelijk en huishouden. Zij zullen dan ook vaker het slachtoffer worden van huiselijk geweld, 

seksueel misbruik en isolatie van familie en gemeenschap.421 Huiselijk geweld zal veelal 

samenhangen met reproductieve rechten en reproductieve gezondheid. Bij geweld binnen de 

relatie wordt het voor vrouwen onmogelijk om beslissingen te nemen over hun reproductieve 

gezondheid en als dusdanig hun reproductieve rechten uit te oefenen. 

 

Vrouwen die jonger trouwen lopen meer kans om geslagen of bedreigd te worden.422 Zij 

geloven dikwijls dat een echtgenoot soms het recht heeft om zijn vrouw te slaan.423 Zo 

toonde onderzoek in Oeganda aan dat 70% van de mannen en 90% van de vrouwen gelooft 

dat het in een of meerdere omstandigheden gerechtvaardigd kan zijn dat een man zijn vrouw 

slaat.424 Ook voor andere landen zijn er cijfers te vinden over de houding van vrouwen 

tegenover huiselijk geweld. Het gaat om het percentage van vrouwen tussen 15 en 49 jaar 

die vinden dat een echtgenoot in minstens een van de omschreven situaties, een 

rechtvaardige reden kan hebben om geweld te gebruiken tegen zijn vrouw of partner. Aan 

deze vrouwen werden verschillende situaties voorgelegd, het ging hierbij om: het eten laten 

aanbranden, in discussie gaan met de echgenoot, uitgaan zonder toestemming van de man, 

de kinderen verwaarlozen of weigeren om seks te hebben. Er werd aan vrouwen gevraagd of 

in een van deze situaties een echtgenoot het recht kon hebben om zijn vrouw te slaan. In de 

onderzochte landen van sub-Sahara Afrika was er een gemiddelde van 64% van de 

ondervraagde vrouwen die meende dat een man in een van de voorgelegde situaties 

                                                
420

 A. EIDE EN W. B. EIDE, A commentary on the United Nations Convention on the rights of the child: Article 24: 
The right to health, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2006, nr. 100. 
421

 J. SARANGA en K. KURZ, “New insights on preventing child marriage: a global analysis of factors and 
programs”, ICRW, april 2007, http://www.icrw.org/docs/2007-new-insights-preventing-child-marriage.pdf, p 8. 
422

 L. DAVIDS, “Female subordination starts at home: consequences of young marriage and proposed solutions”, 
Regent Journal of International Law 2007, Vol. 5, p 309. 
423

 UNICEF, “Early marriage: A harmful traditional practice”, New York 2005, 
http://www.unicef.org/publications/files/Early_Marriage_12.lo.pdf, p 22; J. BAYISENGE, “Early marriage as a 
barrier to girl‟s education: a developmental challenge in Africa”, National University of Rwanda 2009, 
http://www.ifuw.org/fuwa/docs/Early-marriage.pdf, p 6. 
424

 F. BANDA, Women, law and human rights: an African perspective, Oxford, Hart Publishing, 2005, p 166. 

http://www.icrw.org/docs/2007-new-insights-preventing-child-marriage.pdf
http://www.unicef.org/publications/files/Early_Marriage_12.lo.pdf
http://www.ifuw.org/fuwa/docs/Early-marriage.pdf


Masterproef rechten  2009-2010  

 

Reproductieve rechten in sub-Sahara Afrika   68 

 

gerechtigd kon zijn om zijn vrouw te slaan.425 Landen met een hoog percentage in sub-

Sahara Afrika zijn: Burkina Faso (71%), Congo (76%), Ivoorkust (65%), Democratische 

Republiek Congo (76%), Ethiopië (81%), Gambia (74%), Guinee (86%), Kenia (68%), Mali 

(75%), Niger (70%), Nigeria (65%), Sierra Leone (85%), Oeganda (70%), Zambia (85%).426 

Dit zijn uiteraard hoge cijfers. Dit wil zeggen dat in al deze landen meer dan 65% van de 

vrouwen gelooft, dat een echtgenoot een goede reden kan hebben om zijn vrouw te slaan. 

Het lijkt dan ook duidelijk nodig om vrouwen bewust te maken dat geweld tegen hen, ook 

door hun echtgenoot, hun rechten schendt.  

 

In veertig tot tachtig procent van alle fysiek misbruik waarmee vrouwen geconfronteerd 

worden is de dader een dicht familielid, meestal de echtgenoot.427 Huiselijk geweld komt 

meer voor bij vrouwen die getrouwd zijn toen ze nog kind waren. Onderzoek beperkte zich 

niet tot de landen uit sub-Sahara Afrika, maar ging dit ook na in andere landen waar veel 

kindhuwelijken voorkomen. Zo ondervond 67% van de vrouwen getrouwd voor hun 18e al 

vormen van huiselijk geweld in India.428 Data over huiselijk geweld zijn in vele landen weinig 

of niet beschikbaar. Vandaar dat de resultaten uit testen vaak niet geheel accuraat zijn. 

Vooral in Afrika zijn er weinig landen die cijfers bijhouden van geweld. Wanneer dit toch het 

geval is, wordt vaak niet het onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen.429 Toch 

suggereren beschikbare resultaten dat hoe lager het aantal kindhuwelijken in een land is, 

hoe groter het verschil wordt tussen vrouwen die wel al en vrouwen die nog geen geweld 

hebben ondervonden.430 Onderzoeksresultaten tonen ook dat vrouwen die getrouwd zijn als 

kind meer geloven in het feit dat een man recht kan hebben om zijn vrouw te slaan, dan 

vrouwen die trouwden wanneer ze volwassen waren.431 Zo geloven in Kenia 36% van de 

vrouwen die voor hun 18de getrouwd zijn dat het soms gerechtvaardigd kan zijn dat een man 

zijn vrouw slaagt, tegenover 20% van de vrouwen die trouwden wanneer ze volwassen 

waren.432 Hoe jonger meisjes trouwen, hoe groter het leeftijdsverschil tussen hen en hun 

echtgenoten. Dit zal er toe bijdragen dat deze jonge meisjes meestal machteloos staan 
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tegenover hun echtgenoot.433 Het jonge meisje zal eigenlijk altijd gedomineerd worden door 

haar oudere echtgenoot. Jonge meisjes zijn vaak nog niet in staat om de rol van echtgenote 

op zich te nemen. Dit heeft ook tot gevolg dat hun echtgenoten zich vaak tot geweld richten 

om hun ongenoegen te uiten over de onbekwaamheid van het meisje om haar taken als 

echtgenote goed uit te voeren.434  

 

Niet enkel fysiek, maar ook seksueel geweld kan een resultaat zijn van kindhuwelijken.435 

Seksueel geweld moet ruim gezien worden. Zo is er ook sprake van seksueel geweld 

wanneer er weliswaar toestemming is, maar deze toestemming bekomen is door dwang.436 

Er moet ook niet altijd sprake zijn van penetratie. Ook andere vormen van gedwongen 

seksuele contacten kunnen onder seksueel geweld vallen. Zo kwam al aan bod dat meisjes 

vaak niet in staat zijn om condoomgebruik af te dwingen. Zij zullen ook meestal niet de 

mogelijkheid hebben seks te weigeren aan hun echtgenoot.437 Gedwongen seksuele 

contacten binnen het huwelijk kunnen een vorm van geweld zijn.438 Geweld kan meisjes en 

vrouwen verhinderen hun reproductieve rechten uit te oefenen.439 Seksueel geweld 

belemmert vrouwen in hun recht op lichamelijke integriteit en hun recht om hun seksuele en 

reproductieve gezondheid te controleren.440 Het zorgt ervoor dat zij geen kans hebben 

zichzelf te beschermen tegen soa‟s. Zelfs wanneer ze weten dat hun partner besmet is, 

zullen ze niet voor de nodige bescherming kunnen zorgen.441 Het seksuele geweld begint 

vaak al in de huwelijksnacht waarin traditioneel het huwelijk zal worden „geconsumeerd‟. 

Vele meisjes zijn hier op jonge leeftijd nog niet klaar voor. Er zijn praktijken gekend waarbij 

ouders bij jonge meisjes de vingernagels afknippen of hen voor het huwelijk weinig eten 

geven zodat zij tegen de huwelijksnacht verzwakt zijnen zich niet meer kunnen verzetten 

tegen hun echtgenoten.442 Vaak worden meisjes snel na de bevalling gedwongen opnieuw 

seks te hebben met hun echtgenoot, soms al na enkele dagen. Wanneer het meisje geknipt 
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werd tijdens de bevalling of een zeer zware bevalling had, kan seks leiden tot allerlei 

infecties en vooral zeer pijnlijk zijn.443 

 

Ondanks het feit dat gedwongen seksuele contacten binnen het huwelijk ook een vorm van 

geweld zijn, zijn er weinig landen in Afrika die gedwongen seksuele contacten binnen het 

huwelijk als verkrachting beschouwen. Bijgevolg zijn er zelden wetten die gedwongen 

seksuele contacten binnen het huwelijk verhinderen en zijn die er toch, dan worden ze vaak 

niet afgedwongen.444 Zo zijn er in Ethiopië wetten die voorzien in de strafbaarheid van 

verkrachting, maar wanneer de dader trouwt met het meisje dat of de vrouw die hij verkracht 

heeft, kan hij niet langer strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden. Er zijn ook landen waar 

het feit dat men vóór de aanklacht van verkrachting al seks heeft gehad met elkaar, meetelt 

als gegeven om na te gaan of er toestemming was van de vrouw.445 Seks binnen het 

huwelijk wordt dus in vele Afrikaanse landen niet gezien als verkrachting, ongeacht de 

omstandigheden.446 Dit heeft ook te maken met de opvatting dat de seksualiteit van 

getrouwde vrouwen in sommige culturen gezien wordt als eigendom van de echtgenoot. Dit 

idee is vaak nog versterkt aanwezig wanneer een bruidsprijs is betaald. Het betalen van een 

bruidsprijs wordt dan gezien als een overdracht van de seksualiteit van de vrouw aan de 

man. Sommigen vinden dat dit impliceert dat een man op elk ogenblik seks kan eisen van 

zijn vrouw.447 Een echtgenoot zal dan altijd gerechtigd zijn seks te hebben met zijn vrouw, 

zelfs wanneer zij niet toestemt.448 Het probleem is ook dat geweld binnen de huismuren 

gezien wordt als een privézaak. Vele personen, zowel vrouwen als mannen, vinden het 

daarom geen zaak voor de overheid.449  Soms wordt ook de praktijk van de bruidsprijs 

aanzien als een factor die geweld tegenover vrouwen rechtvaardigt, omdat de man de idee 

krijgt dat hij een vrouw „koopt‟, waardoor hij ook het recht zou verwerven om haar te slaan 

wanneer zij niet doet wat hij haar opdraagt.450  

 

In het huwelijk krijgen meisjes en vrouwen vaak niet de kans om geweld te ontlopen. Zij 

hebben vaak geen andere keuze wegens economische druk, een gebrek aan opvang door 

familie en andere sociale omstandigheden.451 Wanneer een vrouw haar man verlaat of van 

hem scheidt omwille van geweld, heeft dit vaak voor gevolg dat zij zich in de armoede 
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stort.452 Bij meisjes die als kind trouwden is dit des te meer het geval. Deze meisjes zullen 

meestal geen lange opleiding gehad hebben, waardoor zij over weinig vaardigheden 

beschikken om voor een inkomen te zorgen.453 Weglopen en teruggaan naar hun 

oorspronkelijke familie is voor vele meisjes evenmin een optie.454 Het is mogelijk dat haar 

familie op haar beurt geweld gebruikt om ervoor te zorgen dat ze teruggaat naar haar 

echtgenoot of dat haar familie de scheiding aanziet als een besmeuring van de familie-eer en 

daardoor de dochter uitsluit en terugstuurt naar haar echtgenoot.455 Naar de politie stappen 

blijkt voor vele meisjes een nog minder aanvaardbare oplossing, omdat zij het gevoel 

hebben dat de politie hun zaak niet serieus neemt.456 Uit de opmerkingen in de 

landenrapporten van het CEDAW-comité blijkt dat dit gevoel in verschillende landen van sub-

Sahara Afrika ook gegrond is. Agenten en rechtbanken vatten de klachten van meisjes en 

vrouwen vaak onvoldoende ernstig op.457 In sommige gevallen duiken ook geografische 

belemmeringen op. Vrouwen kunnen zich moeilijk verplaatsen en dit zorgt ervoor dat zij in 

vele gevallen niet tot aan de rechtbanken geraken. Deze rechtbanken zijn meestal gevestigd 

in stedelijke gebieden, terwijl meisjes die slachtoffer zijn zich vaak in landelijke gebieden 

bevinden en geen mogelijkheid hebben zich te verplaatsen.458 Ook met betrekking tot het 

leveren van bewijs kan hetzelfde probleem rijzen. Meisjes hebben geen toegang tot 

gezondheidsdiensten die het seksueel geweld kunnen vaststellen omwille van afstand of 

financiële mogelijkheden.459 Al deze factoren leiden ertoe dat talrijke meisjes geen uitweg 

hebben of zien. 

 

Naar de beslissingskracht van vrouwen binnen het huwelijk is al onderzoek gedaan. Aan de 

deelnemende vrouwen werd gevraagd wie de beslissingskracht had over bepaalde 

beslissingen zoals de eigen gezondheid, voorbehoedsmiddelen, het budget voor het 

huishouden, dagelijkse aankopen voor het huishouden, bezoeken van familie en vrienden en 

welk eten er gekookt wordt.460 Zegden vrouwen dat hun partner besliste over het bezoeken 

van familie en vrienden, dan bleek in 7 van de 8 landen waar de bevraging had 

plaatsgevonden dat er meer kans bestond dat we te maken hadden met vrouwen die als kind 

getrouwd waren, dan bij vrouwen die zeiden dat ze die beslissing zelf namen of gezamenlijk 

met hun partner.461 Ook op het vlak van beslissingen over hun gezondheid bleken vrouwen 

die antwoorden dat hun partner beslissingskracht had over hun gezondheid eerder vrouwen 
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te zijn die als kind getrouwd waren, dan vrouwen die als volwassenen trouwden.462 Dit hoeft 

niet echt te verbazen, zeker niet bij jonge meisjes. Zij durven het vaak niet aan om hun 

echtgenoot tegen te spreken uit angst voor de consequenties. Bovendien hebben deze jonge 

meisjes vermoedelijk ook nooit zelf beslissingen kunnen of leren nemen. Tot aan hun 

huwelijk stonden zij onder het gezag van hun vader die voor hen de beslissingen nam. Eens 

getrouwd laten zij de beslissingen dan ook gemakkelijker over aan hun echtgenoot, omdat zij 

nooit gewoon zijn geweest zelf beslissingen te nemen.  

 

Huiselijk en seksueel geweld komen uiteraard niet enkel voor binnen kindhuwelijken. Toch 

hebben we hierboven kunnen zien dat geweld vaker voorkomt binnen huwelijken waar de 

echtgenote nog niet de leeftijd van 18 jaar bereikt had op het ogenblik van het huwelijk. 

Hiervoor zijn ook verschillende oorzaken aangehaald zoals de grotere kwetsbaarheid van 

jonge meisjes, het grotere leeftijdsverschil tussen echtgenoten en het gebrek aan andere 

economische mogelijkheden om te ontsnappen aan het geweld.  

3.4.2 Huiselijk geweld en mensenrechten 

Verschillende internationale verdragen besteden aandacht aan geweld, ook het IVRK en het 

CEDAW. Het IVRK richt zich specifiek op geweld tegenover kinderen, het CEDAW op 

geweld tegen vrouwen. Aangezien het bij kindhuwelijken gaat om jonge meisjes die met 

geweld geconfronteerd worden, kijken we hier dan ook naar deze twee verdragen.  

 

Zo bepaalt artikel 19 IVRK dat staten alle passende maatregelen moeten nemen waaronder 

wettelijke, bestuurlijke, maar ook sociale en opvoedkundige om het kind te beschermen 

tegen alle vormen van lichamelijk of mentaal geweld, met inbegrip van seksueel misbruik 

wanneer het kind onder de hoede is van de ouders, wettige voogden of iemand anders die 

de zorg van het kind heeft. Dit laatste ligt natuurlijk moeilijk wanneer het kind getrouwd is, 

want wie staat in dat geval in voor het kind? Geweld tegen kinderen is in elk geval in alle 

omstandigheden verboden en staten moeten eveneens zorgen voor voldoende opvang van 

kinderen die met geweld geconfronteerd worden.463 In het CEDAW vinden we geen 

apartebepaling in verband met geweld terug. Geweld wordt in de loop van verschillende 

artikels verboden. Dit blijkt ook uit een algemene aanbeveling van 1989.464 Hierin zegt men 

dat artikels 2, 5, 11, 12 en 16 van CEDAW aan de staten opleggen dat ze optreden om 

vrouwen te beschermen tegen elke soort van geweld die plaatsvindt binnen de familie, de 

werkomgeving of in een ander gebied van hun sociaal leven.465 Artikel 1 van het CEDAW 

geeft een definitie van discriminatie van vrouwen. Discriminatie omvat eveneens geweld op 

basis van geslacht, d.w.z. geweld dat gericht is tegen een vrouw omwille van het loutere feit 
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dat zij een vrouw is of geweld dat vrouwen disproportioneel raakt.466 Geweld op basis van 

geslacht wordt in verschillende bepalingen van het CEDAW vermeld, zonder dat deze 

artikels expliciet over geweld handelen.467Artikel 5 CEDAW heeft het over sociale en 

culturele gedragspatronen. Ook die kunnen geweld tegen vrouwen inhouden. Zo zegt men in 

de algemene aanbeveling dat traditionele attitudes die vrouwen zien als ondergeschikt aan 

de man of die stereotiepe rollen aanmoedigen, ervoor zorgen dat geweld tegen vrouwen 

binnen verschillende praktijken voortduurt. Zo kan gedacht worden aan familiegeweld en 

misbruik, gedwongen huwelijken en vrouwenbesnijdenis.468 Kindhuwelijken worden niet 

letterlijk genoemd, maar die kunnen wel onder gedwongen huwelijken en onder 

familiegeweld vallen. Er wordt eveneens gezegd dat zulke praktijken en vooroordelen ervoor 

zorgen dat geweld tegenover vrouwen gerechtvaardigd lijkt omdat het hen beschermt of 

onder controle plaatst.469 De algemene aanbeveling wijst erop dat vrouwen in landelijke 

gebieden bijzonder kwetsbaar zijn voor geweld doordat de traditionele ideeën dat vrouwen 

een ondergeschikte rol vervullen nog in vele landelijke samenlevingen leven.470 Geweld 

binnen de familie is volgens de algemene aanbeveling de meest verraderlijke vorm van 

geweld tegen vrouwen. Deze vorm van geweld wordt teruggevonden in alle samenlevingen. 

Familiaal geweld kan bestaan uit verschillende vormen zoals: slagen, verkrachting of andere 

vormen van seksueel misbruik en mentaal geweld. Vaak wordt dit geweld aangewakkerd 

door traditionele visies tegenover vrouwen. Door een gebrek aan eigen economische 

krachten worden vrouwen vaak gedwongen in een gewelddadige relatie te blijven.471 Staten 

moeten volgens deze aanbeveling wetgeving aannemen die geweld tegenover vrouwen 

bestraft en er tegelijk voor zorgen dat deze wetgeving wordt nageleefd. Staten dienen ook 

meer statistieken bij te houden over geweld, zodat zij een betere kijk krijgen op de oorzaken 

en gevolgen van het geweld. Bovendien is het belangrijk dat zij onderzoeken welke 

traditionele en culturele praktijken ervoor zorgen dat geweld tegen vrouwen blijft 

voortbestaan en deze praktijken proberen te elimineren. Zij moeten ook opvang voorzien 

voor vrouwen die slachtoffer geworden zijn van geweld. 472 

 

Het CEDAW-comité merkt op dat staten de ernst moeten inzien van geweld tegen vrouwen 

en meisjes. In sommige landen is er een zeer hoge aanwezigheid van huiselijk geweld tegen 

vrouwen door hun echtgenoten of mannelijke familieleden.473 Landen moeten blijvend 

inspanningen doen om dit te bestrijden. Hierbij kan hulp gezocht worden van ngo‟s. Er is een 
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gebrek aan specifieke wetgeving rond geweld tegen vrouwen, zeker met betrekking tot 

huiselijk geweld. Bovendien is er ook een tekort aan adequate programma‟s of diensten. Als 

deze er al zijn, ontbreekt het vaak aan een effectieve implementatie en handhaving ervan.474 

Het moet ook gezegd dat de houding van handhavers van de wet naar vrouwen toe die 

geweld komen melden zeer slecht is, waardoor vrouwen vaak terughoudend zijn om melding 

te maken van hun misbruik.475 In sommige landen leeft de opvatting dat huiselijk geweld een 

privézaak is waarbij geen inmenging van de overheid nodig is.476 Dit doet vrouwen aarzelen 

om geweld te melden, evenals het feit dat daders vaak ongestraft blijven.477 Zoals ook 

hierboven al aangehaald wordt door het CEDAW-comité in verschillende landen bevestigd 

dat er een gebrek is aan statistieken en cijfers over geweld tegen vrouwen. De cijfers 

waarover we beschikken, zijn vaak niet accuraat of maken geen onderscheid tussen 

verschillende leeftijdsgroepen. Dit moet in de volgende rapporten verbeterd worden.478 Het 

CEDAW-comité zegt daarnaast dat landen de hoogste prioriteit moeten geven aan 

ingrijpende maatregelen om geweld tegen vrouwen en meisjes te elimineren.479 Zij moeten 

zorgen dat er zo vlug mogelijk wetgeving komt rond geweld tegen vrouwen, inclusief voor 

huiselijk geweld en seksueel misbruik. Staten moeten vastleggen dat geweld tegen vrouwen 

een strafrechtelijk misdrijf wordt, dat vrouwen en meisjes die het slachtoffer zijn geworden 

van geweld directe toegang hebben tot bescherming en dat overtreders vervolgd en bestraft 

worden.480 Meer publiek bewustzijn over geweld tegen vrouwen is nodig. Dit kan via de 

media, maar ook via onderwijsprogramma‟s. Trainingen moeten worden opgezet voor 

publieke personen, vooral voor politie en gerechtelijk personeel, maar ook voor gezondheids- 
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en sociale werkers en leiders van gemeenschappen. Op deze manier wordt de kans groter 

dat zij zich bewust zijn van de onaanvaardbaarheid van elke vorm van geweld tegen 

vrouwen. Staten moeten ook opvang en begeleiding voorzien voor slachtoffers.481 Er moet 

ook gezorgd worden voor economische bijstand wanneer slachtoffers niet kunnen betalen 

voor de onderzoeken die nodig zijn om het geweld vast te stellen.482 Verder moet toegang tot 

juridische bijstand om slachtoffers te begeleiden en te adviseren worden gegarandeerd. 

Speciale aandacht dient te worden besteed aan vrouwen in landelijke gebieden.483  

Naar volgende rapporten toe geeft het CEDAW-comité de aanbeveling een beter overzicht te 

geven van de maatregelen die genomen zijn, de diensten die zijn opgericht en de effectiviteit 

van deze diensten en van de wetten die zijn geïmplementeerd.484 Uit de aanbevelingen en 

opmerkingen blijkt duidelijk dat in sub-Sahara Afrika meisjes of vrouwen in vele gevallen 

geen verweer hebben tegen huiselijk geweld. Dat leidt ertoe dat zij in een ondergeschikte 

positie blijven zitten en weinig middelen hebben om een uitweg te vinden.  

 

Uit de landenrapporten blijkt dat het IVRK-comité wel aandacht heeft voor geweld tegen 

meisjes, maar dan vooral geweld en seksueel misbruik op school en in de familieomgeving. 

Het comité vermeldt niet echt de omstandigheid waarin meisjes op jonge leeftijd trouwen en 

als dusdanig misbruikt worden door hun echtgenoot. Toch moet deze situatie gezien worden 

als geweld of seksueel misbruik tegen meisjes, ongeacht of dit geweld afkomstig is van hun 

echtgenoot. Het IVRK-comité zit op dezelfde lijn als het CEDAW-comité waar het opmerkt 

dat vooral in de landen van sub-Sahara Afrika veel geweld tegen kinderen voorkomt en dan 

in de eerste plaats tegenover meisjes, dat er doorgaans geen adequate wetgeving bestaat 

om dit geweld te bestraffen en dat er een gebrek is aan opvang en begeleiding van 

slachtoffers. Het IVRK-comité geeft eigenlijk dezelfde aanbevelingen als het CEDAW-comité. 

De nadruk ligt ook hier vooral op het maken van betere en effectievere wetgeving die zorgt 

voor de bestraffing van de daders. Er moet meer en betere opvang voorzien worden en dit 

door opgeleid personeel. Meer aandacht is nodig voor de specifieke karakteristieken van 

kinderen. Dit vraagt natuurlijk aangepaste procedures en begeleiding. Staten hebben de taak 

meer programma‟s en campagnes te voeren om mensen bewust te maken van de negatieve 
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gevolgen van geweld tegenover kinderen. Bij dit thema duikt  eveneens de aanbeveling op 

dat staten hulp moeten zoeken bij verschillende organisaties zoals Unicef.485 

 

Uit deze rapporten blijkt dat geweld tegenover vrouwen en meisjes nog steeds een zeer 

grote problematiek vormt in sub-Sahara Afrika. Vooral geweld binnen het huwelijk ligt 

moeilijk in vele staten. Het ontbreken van wetgeving toont dit aan. Wetgeving kan immers 

gezien worden als een eerste stap om het probleem te erkennen.486 Daarnaast moet er 

natuurlijk gewerkt worden aan programma‟s die zowel vrouwen als mannen bewust maken 

dat geweld in geen enkele omstandigheid door de beugel kan. Bij huiselijk geweld zorgt het 

geloof in stereotiepe rollen en in de ondergeschiktheid van vrouwen ervoor dat deze vorm 

van geweld tegen vrouwen en meisjes blijft voortbestaan en deels gerechtvaardigd wordt 

geacht, ook door vrouwen zelf.  

3.5 Onderwijs 

3.5.1 Relatie tussen onderwijs en kindhuwelijken 

Stopzetting van onderwijs behoort tot de mogelijk schadelijke gevolgen van kindhuwelijken. 

Meisjes die jong trouwen hebben niet meer de mogelijkheid nog verder onderwijs te 

genieten. Afwezigheid van onderwijs wordt dan weer als een potentiële katalysator 

aangezien voor kindhuwelijken. Meisjes die niet de kansen hebben om onderwijs te volgen, 

trouwen doorgaans sneller. Het is dan ook moeilijk om een onderscheid te maken tussen 

gebrek aan onderwijs als gevolg of als oorzaak van kindhuwelijken.487 Het valt te verwachten 

dat het zal gaan om een mengeling van beiden. Het is niet altijd even gemakkelijk uit te 

maken of een meisje stopt met naar school gaan omwille van het feit dat ze gaat trouwen of 

dat een gebrek aan scholing juist zorgt voor het voortzetten van traditionele praktijken, zoals 

kindhuwelijken. Waarschijnlijk gaat het om een wederzijdse beïnvloeding. Hoewel bepaalde 

literatuur het kindhuwelijk ziet als een grote oorzaak voor het vroegtijdig beëindigen van de 

schoolcarriëre, zijn er ook onderzoekers die stellen dat de invloed van kindhuwelijken op het 

al dan niet naar school gaan een minder grote rol speelt dan vaak wordt beweerd. De 
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volgende alinea‟s zijn gewijd aan een overzicht van wat verschillende bronnen zeggen over 

de relatie tussen kindhuwelijken en onderwijs.  

 

Over de onderwijssituatie in sub-Sahara Afrika vinden we enkele cijfers terug. We kunnen 

allereerst de verhouding bekijken tussen het aantal kinderen ingeschreven in het lager 

onderwijs, die ook officieel de lagere schoolleeftijd hebben, en het aantal kinderen dat 

officieel de lagere schoolleeftijd heeft. Hierbij zien we dat het gemiddelde percentage voor 

sub-Sahara Afrika voor jongens 76% en voor meisjes 70% bedraagt. Het gaat hier dus nog 

maar om een klein verschil tussen jongens en meisjes. Bij een parallelle berekening, maar 

dan voor kinderen die in het secundair onderwijs zitten, zijn de respectieve percentages voor 

jongens 30% en voor meisjes amper 26%. Het percentage kinderen die effectief ook 

aanwezig zijn in de secundaire school, zakt verder tot 27% voor jongens en 23% voor 

meisjes.488 Uit deze gemiddeldes blijkt dat vooral hoger onderwijs een probleem zal vormen 

voor kinderen in sub-Sahara Afrika. Het verschil tussen jongens en meisjes is ook redelijk 

klein. Het gaat slechts om een kleine 5%. Onderwijs zal dus voor zowel meisjes als jongens 

een probleem vormen in sub-Sahara Afrika. Toch zijn er landen terug te vinden waar het 

verschil tussen jongens en meisjes groter is. Voor de lagere school vinden we verschillen 

van meer dan 10% in het nadeel van meisjes terug in Benin (14%), Burkina Faso (10%), de 

Centraal-Afrikaanse Republiek (18%), Tsjaad (21%), Ivoorkust (12%), Guinee (10%), Mali 

(14%), Niger (15%) en Nigeria (10%).489 Opvallend hierbij is dat het weer gaat om die landen 

waar ook een hoge aanwezigheid is van kindhuwelijken zoals Niger, Tsjaad, Mali, Guinee en 

de Centraal-Afrikaanse Republiek. Voor de secundaire school zijn er zo goed als geen 

landen met een hoog verschil tussen jongens en meisjes. De meeste landen schommelen 

hier rond het gemiddelde van 5%.490  

 

De onderwijssituatie voor jongeren in sub-Sahara Afrika kende de laatste jaren een enorme 

evolutie. Zeker voor jonge vrouwen valt er veel vooruitgang vast te stellen.491 In 1980 waren 

19% van de jongens en 10% van de meisjes in sub-Sahara Afrika ingeschreven in het 

secundair onderwijs. In 2000 steeg dit naar 29% bij de jongens en 23% bij de meisjes.492 Het 

gaat hier dus om een positieve trend en het verschil tussen beide geslachten is kleiner 

geworden. De verbetering van de situatie verloopt wel trager dan in de rest van de 

ontwikkelingslanden.493  
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Het is duidelijk dat wanneer een meisje op jonge leeftijd trouwt en zij hierdoor geen onderwijs 

meer kan volgen, dit haar recht op onderwijs ondermijnt.494 Een huwelijk hoeft niet 

noodzakelijk tot stopzetting van onderwijs te leiden, maar getrouwde meisjes die toch hun 

school willen verderzetten, hebben in de praktijk zelden die mogelijkheid.495 Zo zal de 

echtgenoot vaak willen dat zijn vrouw thuis blijft om het huishouden te doen. De echtgenoot 

of zijn familie zullen meestal ook hun inkomsten niet willen besteden aan onderwijs voor de 

vrouw. Ook wettelijk kan een meisje verhinderd worden onderwijs verder te zetten na het 

huwelijk.496 Sommige scholen weigeren zelfs meisjes die getrouwd of zwanger zijn.497 Zij 

hebben schrik dat deze meisjes een slecht voorbeeld geven aan andere leerlingen of dat 

ouders boos worden omdat dit ingaat tegen traditionele gebruiken. Zelfs wanneer scholen 

meisjes toelaten, is het veelal onmogelijk voor deze meisjes om hun schoolwerk te 

combineren met huishoudelijke taken of het opvoeden van een kind. Deze meisjes zijn 

vatbaarder voor pesterijen door medeleerlingen en leerkrachten wat ertoe leidt dat hun 

zelfvertrouwen nog meer geschaad wordt en dat onderwijs hier dan een omgekeerd effect 

krijgt.498 Jonge getrouwde meisjes vormen ook een categorie die vaak uit de boot dreigt te 

vallen bij programma‟s en beleidsmaatregelen bedoeld om een hogere graad van onderwijs 

of werkkansen te bieden.499 

 

Verschillende studies wijzen uit dat er een verband is tussen het aantal jaren dat een meisje 

school volgt en het uitstellen van de huwelijksleeftijd. Gemiddeld trouwen meisjes met zeven 

of meer jaren scholing vier jaar later en zij krijgen 2 kinderen minder dan meisjes die geen 

scholing hebben genoten.500 Ander onderzoek zegt dat meisjes met 8 of meer jaren 

onderwijs minder kans hebben om jong te trouwen dan meisjes met nul tot drie jaren 

scholing.501 Toch kan zelfs een kortere schoolloopbaan beschermen tegen kindhuwelijken. 

Een studie gevoerd in 42 landen leidde tot de conclusie dat vrouwen tussen 20 en 24 die hun 
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lager onderwijs hadden afgemaakt minder kans liepen om vóór hun 18 jaar te trouwen dan 

vrouwen die geen lager onderwijs genoten hadden.502 Het sterkste resultaat kan 

teruggevonden worden in Senegal. Daar trouwt 20% van de meisjes die lagere school 

gevolgd hebben vóór hun 18de tegenover 36% van de vrouwen zonder lager onderwijs.503 In 

Tanzania maken meisjes die secundair onderwijs gevolgd hebben 92% minder kans om vóór 

hun 18 jaar te trouwen dan vrouwen die alleen lager onderwijs gevolgd hadden.504 Voor 

vrouwen die nog een opleiding volgden na hun secundair onderwijs zijn de cijfers met 

betrekking tot het aantal kindhuwelijken verwaarloosbaar.505 Er zijn wel vier landen waar 

meer dan 20% van de vrouwen tussen 20-24 jaar die hoger onderwijs genoten, trouwden 

voor hun 18e. Het gaat hierbij om Kameroen, Ethiopië, de Centraal-Afrikaanse Republiek en 

Guinee.506 Dit zijn weliswaar landen waar meer dan 50% van de meisjes trouwt vóór hun 

achttiende verjaardag. Uit een andere studie met 29 landen, waaronder 22 landen uit sub-

Sahara Afrika, blijkt eveneens dat vrouwen die trouwden wanneer ze 18 jaar of ouder waren 

meer onderwijs hadden genoten dan zij die op jongere leeftijd trouwden.507 Het grootste 

verschil is terug te vinden in Nigeria. Hier gaan meisjes die na hun 18 jaar trouwden, 

gemiddeld 9,6 jaar naar school tegenover slechts 2,5 jaar voor meisjes die ervóór 

trouwden.508  

 

In vele culturen heerst het geloof dat een investering in onderwijs voor meisjes weggegooid 

geld is.509 Hun taak bestaat er immers in te trouwen en huishoudelijke taken te verrichten.510 

Voor arme gezinnen zal het moeilijk zijn alle kinderen naar school te laten gaan. Dit kost 

immers geld. Dochters wordt dan vlugger onderwijs ontzegd, omdat zij later geen geld 

opbrengen.511 Een meisje komt uiteindelijk toch terecht in de familie van haar man en daar 

brengt zij niets meer op voor haar ouders. Hierdoor beschouwen ouders onderwijs voor 

meisjes als een investering waar zij nooit profijt van zullen hebben.512 Binnen verschillende 

culturen hebben meisjes ook helemaal geen opleiding nodig. Zij kunnen van thuis uit 
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voorbereid worden op hun rol als echtgenote en moeder.513 Bovendien leeft ook de gedachte 

dat onderwijs bepaalde culturele praktijken ondermijnt en meisjes leert tradities te 

verwerpen.514 

 

In landelijke gebieden is het vaak het geval dat een meisje haar thuis moet verlaten om te 

leven in een soort internaat van de school als ze secundair onderwijs wil volgen. Vele ouders 

vinden dat zo een groot risico ontstaat op seks voor het huwelijk en op ongewenste 

zwangerschappen.515 Zelfs wanneer meisjes thuis kunnen blijven wonen, bestaat bij ouders 

de angst dat deze meisjes op school of op de weg naar school al dan niet gedwongen 

seksuele contacten zullen hebben.516 Het feit dat onderwijs in landelijke gebieden nog minder 

evident is dan in stedelijke gebieden wordt ook door de cijfers bevestigd.517 Bij 10- tot 14-

jarigen in West- en Midden-Afrika is er een verschil qua onderwijstoegang tussen landelijke 

en stedelijke gebieden van 24,8% bij jongens en 33,6% bij meisjes.518  

 

Er zijn meerdere gevolgen van een gebrek aan scholing bij meisjes. Om te beginnen kunnen 

ze zich intellectueel niet verder ontwikkelen, maar ook op sociaal vlak heeft het stoppen met 

school implicaties: zij maken weinig of geen nieuwe vrienden meer buiten de familiekring. Dit 

zorgt ervoor dat zij in een sociaal isolement terechtkomen.519 Onderwijs helpt meisjes ook 

onafhankelijker te denken en beslissingen te nemen. Stoppen zij met school, dan wordt ook 

deze ontwikkeling naar meer onafhankelijkheid afgeremd.520 Ze leren nooit om hun eigen 

mening te formuleren en het ontbreekt deze meisjes vaak aan zelfvertrouwen. Dit maakt hen 

kwetsbaarder voor geweld en onbeschermde seksuele contacten.521  

 

Afgezien van de familie wordt onderwijs doorgaans gezien als het belangrijkste instituut om 

ervoor te zorgen dat jonge mensen opgroeien tot volwassenen die zelfstandig beslissingen 

kunnen nemen.522 Onderwijs zorgt voor een sociale samenhang binnen de bevolking. Door 

contact te hebben met andere leeftijdsgenoten leren kinderen verschillende sociale 
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vaardigheden. Zo bouwen zij sociale netwerken uit waarin zij steun kunnen zoeken.523 Zij 

verwerven eveneens persoonlijke vaardigheden die hun toegang zullen geven tot 

verschillende inkomsten en kansen.524 Kinderen worden aangemoedigd om een eigen 

mening te vormen en deze ook te uiten. Onderwijs wordt geacht meisjes autonomer te 

maken, zorgt ervoor dat zij meer en betere perspectieven hebben en dat ze alternatieven 

hebben die het huwelijk op zijn minst minder dringend maken, zoals voor een eigen inkomen 

zorgen.525 

 

Wanneer meisjes weinig naar school zijn gegaan, wil dit ook zeggen dat zij over weinig 

vaardigheden zullen beschikken. Zij bezitten vaak niet de nodige vaardigheden of kennis om 

te werken.526 Dit heeft als resultaat dat velen geen andere keuze hebben dan in het huwelijk 

te blijven. Zij hebben immers niet de mogelijkheid om in hun eigen onderhoud te voorzien.527  

 

Het gebrek aan onderwijs is vaak een vicieuze cirkel. Zo heeft onderzoek aangetoond dat 

kinderen van jonge, niet opgeleide moeders minder kans hebben om hun opvoeding op een 

goede manier te starten. Hun mogelijkheden om goed te presteren op school en verder te 

geraken dan een minimumscholing zijn beperkt. Vooral meisjes lopen een groot risico om 

snel te stoppen met school en op jonge leeftijd te trouwen.528 Op deze manier wordt de 

toestand van de moeder bestendigd in de dochter. 

 

Onderzoek toont aan dat verhoogde onderwijsmogelijkheden al gezorgd hebben voor een 

afname van het aantal kindhuwelijken in sub-Sahara Afrika.529 Langer onderwijs genieten 

heeft nog op andere gebieden positieve gevolgen. Zo is al bewezen dat het zorgt voor betere 

economische ontwikkeling, het verminderen van het aantal kinderen per gezin en voor 

gezondere en beter opgevoede kinderen.530 Hoger opgeleide meisjes hebben een grotere 

kans om zeggenschap te hebben in de beslissing over het al dan niet nemen van kinderen. 
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Zij zijn doorgaans beter geïnformeerd over voorbehoedsmiddelen en gezinsplanning.531 Tot 

slot blijkt er een sterke link te bestaan tussen het aantal jaren onderwijs en het gebruik van 

voorbehoedsmiddelen.532  

 

Hoewel velen het stopzetten van de school beschouwen als een van de negatiefste gevolgen 

van kindhuwelijken en de hiermee gepaard gaande zwangerschappen op jonge leeftijd, zijn 

er ook bronnen die dit enigszins relativeren. Zo zou slechts 20% van de gevallen waarin 

meisjes stoppen met school in Franstalig Afrika te wijten zijn aan kindhuwelijken of 

zwangerschappen.533 Het is wel zo dat een huwelijk gemakkelijker leidt tot het stoppen met 

school dan een zwangerschap.534 In de meeste landen waar kindhuwelijken aanwezig zijn, 

bestaat er een kloof van verschillende jaren tussen de leeftijd dat kinderen de school 

verlaten en de leeftijd waarop zij trouwen.535 In sub-Sahara Afrika is het wel niet ongewoon 

dat kinderen pas op latere leeftijd naar school gaan en dus nog bezig zijn met het lager 

onderwijs in hun tienerjaren.  

 

Het lijkt klaar dat dezelfde factoren die ervoor kunnen zorgen dat meisjes op jonge leeftijd 

trouwen en zwanger worden, verantwoordelijk zijn voor een vervroegde uitstap op school. 

Hierbij wordt gedacht aan armoede, de culturele visie op onderwijs voor meisjes en de 

veiligheid op school.536 Het is niet eenvoudig deze aspecten van elkaar te scheiden. Zo is het 

waarschijnlijk dat meisjes die niet van plan zijn op jonge leeftijd te trouwen sowieso langer 

school lopen dan meisjes die wel deze intentie hebben.537 Dat kindhuwelijken een rol spelen 

bij een vroegtijdige stopzetting van onderwijs ligt voor de hand, maar over de grootte van 

deze rol blijft de discussie onbeslist.  
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3.5.2 Recht op onderwijs 

Recht op onderwijs kan andere mensenrechten vooruit helpen en ondersteunen.538 Het is bij 

de andere schadelijke gevolgen van kindhuwelijken al duidelijk geworden dat zowel het 

IVRK- als het CEDAW-comité in hun rapporten verwijzen naar onderwijs als een van de 

aanbevelingen om reproductieve gezondheid te verhogen en huiselijk geweld te 

verminderen. Wanneer het recht op onderwijs wordt erkend en effectief geïmplementeerd, 

heeft dit enkel positieve effecten op andere mensenrechten.539 Zowel in het IVRK als in het 

CEDAW vinden we bepalingen over onderwijs terug. Bij het CEDAW zijn die natuurlijk vooral 

gericht op gelijke kansen voor onderwijs voor vrouwen. Het IVRK focust zich op onderwijs 

voor alle kinderen.  

 

In het CEDAW handelt artikel 10 specifiek over onderwijs. Gelijkheid tussen mannen en 

vrouwen in het onderwijs en in de vorming staat hierbij voorop. Dit betekent dezelfde 

toegang tot een diploma en tot bijzondere informatie die kan bijdragen tot gezondheid, 

dezelfde kwaliteit van onderwijs, identieke beurzen en studietoelagen.540 Hierbij is het ook 

belangrijk dat er wordt toegezien op de uitbanning van stereotiepe opvattingen over de rol 

van mannen en vrouwen.541 Ook in andere artikels van het CEDAW komen rechten i.v.m. 

onderwijs terug. Artikel 5b zegt dat staten er zorg moeten voor dragen dat “onderwijs over 

het gezin een juist begrip van het moederschap als sociale functie, en de erkenning van de 

gezamenlijke verantwoordelijkheid van mannen en vrouwen bij het grootbrengen en de 

ontwikkeling van hun kinderen bevat, met dien verstande dat het belang van de kinderen in 

alle gevallen vooropstaat”. In artikel 16, dat hiervoor al besproken werd in het kader van 

reproductieve gezondheid, vinden we dat vrouwen toegang moeten hebben tot onderwijs en 

vorming over gezinsplanning.542  

 

Het IVRK geeft geen expliciete definitie van het begrip onderwijs. Onderwijs werkt op twee 

sporen. Enerzijds in de zin van het voorzien van basisvaardigheden en anderzijds als de 

ontwikkeling van het intellectuele, spirituele en emotionele potentieel van jonge mensen, 

samengevat de ontwikkeling van een persoonlijkheid.543 Het recht op onderwijs ligt vervat in 

artikel 28 IVRK. Dit artikel verwijst naar allebei deze facetten. In het kader van dit verdrag 

erkennen de staten het recht van elk kind op onderwijs.544 Om dit recht op onderwijs op basis 

van gelijke kansen te verwezenlijken moeten zij bepaalde maatregelen nemen. Zo moet 
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primair onderwijs voor iedereen gratis beschikbaar.545 Staten moeten verschillende vormen 

van voortgezet onderwijs aanmoedigen, zorgen dat die voor ieder kind beschikbaar en 

toegankelijk zijn en de nodige maatregelen nemen om dit gratis te maken of financiële 

bijstand te voorzien.546 Ook hoger onderwijs moet voor ieder toegankelijk gemaakt worden, al 

naar gelang van zijn of haar capaciteiten.547 Regelmatig schoolbezoek en de vermindering 

van het aantal kinderen dat de school vroegtijdig verlaat staan eveneens hoog op de agenda 

van IVRK.548 In artikel 28 wordt expliciet opgeroepen tot internationale samenwerking in 

onderwijsaangelegenheden. De cijfers over de onderwijssituatie in sub-Sahara Afrika tonen 

dat er nog veel werk aan de winkel is op het vlak van recht op onderwijs. Artikel 29 bepaalt 

dat onderwijs moet gericht zijn op de ontplooiing van lichamelijke en geestelijke vermogens 

van het kind, op het bijbrengen van eerbied voor de rechten van de mens, eerbied voor 

ouders en voor zijn of haar eigen cultuur en op het voorbereiden van het kind op een 

verantwoordelijk leven in een vrije samenleving.549 Het IVRK-comité heeft ook een algemene 

aanbeveling uitgevaardigd omtrent de doelstellingen van onderwijs.550 Het recht op onderwijs 

bestaat niet enkel uit het toegang hebben tot onderwijs, maar slaat eveneens op de inhoud 

van dit onderwijs. Onderwijs moet voldoen aan de waarden die artikel 29 IVRK schetst.551 

Deze waarden moeten binnen het onderwijs met elkaar worden verzoend en in balans 

gebracht.552  

 

Voor kindhuwelijken is vooral artikel 28e IVRK van belang. Dit maant staten aan te zorgen 

voor een regelmatiger aanwezigheid op school en een vermindering van de vroegtijdige 

schoolverlating. Uit eerder vermelde gegevens bleek dat er in sub-Sahara Afrika een verschil 

bestaat tussen kinderen die ingeschreven zijn en kinderen die effectief op school aanwezig 

zijn. Artikel 28 wil dit probleem dus expliciet aanpakken waar het bepaalt dat de loutere 

inschrijving van kinderen op school onvoldoende is. De verantwoordelijken moeten ervoor 

zorgen dat deze kinderen ook effectief onderwijs volgen.553 Vroegtijdige schoolverlaters zijn 

vooral meisjes en kinderen uit landelijke gebieden.554 Dit zijn dezelfde categorieën die het 

risico lopen om op jonge leeftijd te trouwen. Het IVRK-comité adviseert dat er vooral 

positieve maatregelen worden genomen en geen repressieve en vraagt aandacht voor de 

onderliggende oorzaken voor het niet aanwezig zijn op school.555 Is armoede de 

onderliggende oorzaak, dan moedigt het comité de staten aan om bijvoorbeeld maaltijden op 
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school aan te bieden en ervoor te zorgen dat de school absoluut gratis is. Ligt de oorzaak bij 

zwangerschap, dan moedigt het comité aan om te zorgen voor én seksuele opvoeding én de 

mogelijkheid voor het zwangere meisje om haar opleiding te voltooien.  556  

 

Gelijke toegang tot onderwijs is een recht.557 Toch bestaat er op dat vlak nog steeds een 

verschil tussen jongens en meisjes. De meerderheid van de kinderen die niet naar school 

gaan bestaat nog steeds uit meisjes. Dit ondanks het feit dat gelijke toegang voor meisjes en 

jongens een punt is dat al vele jaren op de agenda staat van verschillende organisaties.558 

Het blijft dan ook een van de grootste bezorgdheden van de bijzondere rapporteur inzake 

onderwijs. In een rapport van 2006 over het recht op onderwijs van meisjes worden 

kindhuwelijken als obstakel gezien.559 De tekst legt de nadruk op gendergelijkheid. Zolang in 

patriarchale maatschappijen een voorkeur blijft bestaan voor jongens, krijgen meisjes minder 

toegang tot onderwijs. Omdat er in sub-Sahara Afrika bijna alleen patriarchale 

maatschappijen zijn, scoort het gebied op dit vlak niet zo best.560  

 

Het is belangrijk dat de gelijkheid zowel geldt voor de toegang tot het onderwijs, als voor de 

leerstof zelf. Die leerstof moet aandacht besteden aan gelijkheid en non-discriminatie.561 

Kindhuwelijken en zwangerschappen op jonge leeftijd worden genoemd als een mogelijke 

hinderpaal voor meisjes om onderwijs te volgen.562 De idee heerst vaak dat het huwelijk de 

hoogst mogelijk te bereiken status geeft voor meisjes en dat het huwelijk niet combineerbaar 

is met onderwijs.563 Deze aanbeveling wijst er net als andere bronnen nogmaals op dat in 

sommige staten getrouwde of zwangere meisjes niet langer onderwijs kunnen volgen.564 

Gaat een huwelijk of zwangerschap op jonge leeftijd gepaard met een situatie van armoede, 

dan wordt het voor meisjes virtueel onmogelijk om nog onderwijs te volgen.565 De bijzondere 

rapporteur ziet kindhuwelijken dus als een barrière voor toegang tot onderwijs.  
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Zoals al eerder vermeld, rijzen niet enkel problemen met betrekking tot de toegang tot 

onderwijs, maar eveneens met de inhoud. Vaak is de leerstof zeer genderstereotiep. 

Bovendien kampen veel leerkrachten met vooroordelen ten opzichte van meisjes.566 De 

bijzondere rapporteur somt enkele van de vaak voorkomende problemen en stereotiepen op. 

Zo koesteren leerkrachten geregeld lagere verwachtingen bij meisjes op basis van een 

vermeend lager intellectueel vermogen. Leerkrachten geven minder feedback aan meisjes 

en tonen een voorkeur voor jongens. Meisjes hebben zelf ook dikwijls een minder goed 

zelfbeeld en lagere verwachtingen van zichzelf. Deze lage verwachtingen kunnen versterkt 

worden door de gedachte dat hun toekomst toch enkel bestaat uit echtgenoot en moeder 

zijn. Het lesmateriaal bevestigt of versterkt enkel dit stereotiepe beeld. Een laatste probleem 

schuilt in het feit dat meisjes in sommige landen op school geregeld seksueel lastig worden 

gevallen door leerkrachten of klasgenootjes.567 Aan deze problemen moet tegelijkertijd met 

het verbeteren van de toegankelijkheid gewerkt worden.  

 

Net als bij de andere schadelijke gevolgen zien we ook bij onderwijs dat de stereotiepe 

rolverdeling voor problemen zorgt. Het is hierboven al meermaals vermeld dat ongelijkheid 

tussen jongens en meisjes ervoor zorgt dat meisjes minder toegang krijgen tot onderwijs. 

Eveneens is duidelijk dat genderrollen door het onderwijs en lesmateriaal vaak gewoon 

bevestigd worden, waardoor ze zich nog meer gaan vastzetten binnen een cultuur. 

Veranderingen aan deze stereotiepe denkpatronen moeten op jonge leeftijd beginnen. 

Onderwijs is hiervoor het geschikte domein bij uitstek. De bijzondere rapporteur moedigt dit 

alvast enorm aan.568 

3.6 Polygamie 

In het deel over hiv/aids is al vermeld dat jonge meisjes die trouwen meer kans hebben om 

in een polygaam huwelijk terecht te komen. In sub-Sahara Afrika gaat het vooral om 

polygynie, namelijk één man met meerdere vrouwen.569 Het aantal polygame huwelijken is 

met de tijd in aantal afgenomen.570 Toch blijven er nog steeds een aanzienlijk aantal 

polygame huwelijken bestaan in delen van sub-Sahara Afrika. In vele samenlevingen 

genieten mannen die een polygaam huwelijk hebben meer aanzien. Een andere reden voor 

een polygaam huwelijk is de kans op meer nakomelingen. Die kunnen voor de man zorgen 
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op zijn oude dag.571 In agrarische samenlevingen komen eveneens veel polygame 

huwelijken voor. Polygame huwelijken zorgen hier voor vele nakomelingen die mee kunnen 

helpen op het land.572 Polygynie komt het meest voor in Burkina Faso, waar 55% van de 

vrouwen in een polygaam huwelijk zit.573 Andere landen met hoge percentages polygame 

huwelijken zijn: Guinee, Senegal, Benin, Togo en Mali. In al deze landen gaat het om een 

percentage van meer dan 40%.574  

 

In landen waar veel polygame huwelijken voorkomen, komen vrouwen die trouwen tussen 15 

en 18 jaar ongeveer evenveel in polygame huwelijken terecht als vrouwen die na hun 20ste 

trouwen.575 In landen met een lagere aanwezigheid van polygynie vinden we twee 

verschillende resultaten terug. In Ethiopië hebben meisjes die voor hun 15 jaar trouwen 

minder kans om in een polygaam huwelijk terecht te komen dan meisjes die na hun 20ste 

trouwen. In Rwanda zien we dan weer het omgekeerde. Hier zit 23% van de meisjes die 

tegen hun 15de getrouwd waren in een polygaam huwelijk, tegenover 13% van de meisjes die 

na hun 20ste trouwden.576 Het is dus niet noodzakelijk dat meisjes die voor hun 18 jaar 

trouwen meer kans hebben om in een polygaam huwelijk terecht te komen. Het wisselt van 

land tot land. In landen met veel polygynie belanden vele meisjes die voor hun 18de trouwen 

in een polygaam huwelijk. In Benin geldt dit bijvoorbeeld voor de helft van de meisjes die 

voor hun 15de trouwen. Bij meisjes die na hun 20ste trouwen ligt dit cijfer eveneens op 

ongeveer 50% in Benin.577  

 

Het is aan de man om de keuze te maken voor het al dan niet aangaan van een polygaam 

huwelijk.578 Hierdoor wordt de praktijk dikwijls geassocieerd met de lage status van vrouwen 

en de ongelijkheid binnen het huwelijk. Deze ongelijkheid zal er vooral zijn wanneer het gaat 

om jonge meisjes. In een polygaam huwelijk is de beslissingsmacht van de echtgenoot 

meestal nog groter en die van de vrouwen dus kleiner. Soms zal er competitie ontstaan 

tussen de verschillende vrouwen. Dit leidt er vaak toe dat ze proberen seksueel erg 

toegankelijk te zijn voor hun echtgenoot en hem zoveel mogelijk kinderen schenken om zo 
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zijn aandacht te winnen.579 In de meeste culturen waar polygynie voorkomt moet de jongste 

vrouw zorgen voor de oudere vrouwen.580 Het kan zijn dat er tussen deze twee vrouwen een 

moeder-dochterrelatie ontstaat, maar evengoed is het mogelijk dat de oude vrouw het jonge 

meisje ziet als een bedreiging, waardoor zij haar het leven zuur probeert te maken.581 

 

Of polygamie al dan niet de rechten van vrouwen schendt, is volgens sommigen vatbaar 

voor discussie. Zij die vinden van wel geven als argument dat de praktijk vernederend is voor 

vrouwen en zorgt voor ongelijkheid tussen mannen en vrouwen binnen het huwelijk. Mensen 

die oordelen dat polygynie moet kunnen, wijzen erop dat een polygaam huwelijk vrouwen 

meestal beter beschermd dan helemaal geen huwelijk.582 Een huwelijk verschaft vrouwen 

meer economische middelen, ook een polygaam huwelijk. Polygynie kan gezien worden als 

een noodzakelijk kwaad voor vrouwen om te overleven.583 Dit zijn argumenten die eventueel 

ook bij kindhuwelijken kunnen worden aangehaald. Dit kan resulteren in de redenering dat 

meisjes die op hun achttien jaar nog niet getrouwd zijn een groter risico lopen op uitsluiting in 

een maatschappij waar het grootste deel van de meisjes trouwt vóór hun achttiende. 

 

Het is duidelijk dat het CEDAW-comité polygamie ziet als een schadelijke praktijk voor 

vrouwen.584 Het polygame huwelijk vormt een belemmering voor het recht op gelijkheid 

tussen man en vrouw.585 Polygynie moet bijgevolg ontmoedigd en verboden worden.586 In 

verschillende aanbevelingen in de landenrapporten raadt het CEDAW-comité aan dat het 

betrokken land moet proberen de praktijk te ontmoedigen en te elimineren.587 

3.7 Conclusie 

Een punt dat bij alle schadelijke gevolgen terugkomt, is de ongelijkheid tussen mannen en 

vrouwen en dan vooral binnen het instituut van het huwelijk. Dit lijkt een onderliggende 
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oorzaak te vormen voor alle negatieve gevolgen. Dit betekent niet dat een kindhuwelijk 

noodzakelijk deze gevolgen met zich meebrengt. Veel hangt af van de relatie binnen het 

huwelijk. Is er binnen het huwelijk sprake van gelijkwaardigheid en evenwichtige 

beslissingsmacht, dan kunnen vele van de negatieve gevolgen naar alle waarschijnlijkheid 

vermeden worden. Het is onmogelijk om elk kindhuwelijk te bestempelen als een huwelijk 

waarbinnen een onevenwichtige relatie bestaat tussen het meisje en haar partner. Een 

dergelijke relatie is niet noodzakelijk eigen aan een kindhuwelijk. Het is mogelijk dat 

bijvoorbeeld een meisje van 15 jaar trouwt met een man van 25 en dat tussen beiden een 

gelijkwaardige relatie bestaat. In dat geval kan het meisje allicht de beslissing nemen om 

naar school te blijven gaan of zichzelf te beschermen tegen ongewenste zwangerschappen. 

Deze situatie is waarschijnlijk meer uitzondering dan regel.  

 

Hoe jonger meisjes zijn wanneer ze trouwen, hoe kleiner de kans dat zij in een huwelijk 

terecht komen waar zij evenwaardig en niet ondergeschikt zijn aan hun echtgenoot. Grote 

leeftijdsverschillen tussen partners zorgen ervoor dat het jonge meisje minder 

beslissingskracht heeft. Zij kan zich minder verzetten tegenover haar man. Hoe jonger 

meisjes zijn wanneer ze trouwen, hoe groter de kans op negatieve gevolgen. Zo zal een 

meisje van 12 jaar meer risico lopen op een moeilijke bevalling dan een meisje van 16 jaar. 

Hele jonge meisjes hebben meestal ook nauwelijks onderwijs genoten. Hierdoor missen zij 

zelfzekerheid, autonomie en vaardigheden. Ook hebben jonge meisjes meestal minder 

mogelijkheden om te ontsnappen aan een huwelijk, aangezien zij over minder vaardigheden 

beschikken en dus niet voor hun eigen onderhoud kunnen instaan. 

 

Schadelijke gevolgen hangen onderling dikwijls nauw samen. Elk gevolg kan op zijn beurt 

oorzaak zijn van een ander gevolg. Zo leidt minder onderwijs tot minder zelfstandigheid en 

beslissingskracht. Dit kan dan weer uitmonden in een niet afdwingbaarheid van 

condoomgebruik bij seksuele contacten, in de idee dat geweld gerechtvaardigd is en in de 

afwezigheid van beslissingskracht over de eigen reproductieve gezondheid. Seksueel 

geweld doet op zijn beurt de kwetsbaarheid voor seksueel overdraagbare aandoeningen 

zoals hiv/aids en voor ongewenste zwangerschappen toenemen. Het lijkt erop dat enkel een 

globale en holistische aanpak deze schadelijke gevolgen kan elimineren.  
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4 Andere mensenrechten 

Uit het vorige deel bleek hoe kindhuwelijken verschillende mensenrechten kunnen schenden. 

Verschillende rechten zijn al uitvoerig aan bod gekomen en worden daarom in dit deel niet 

verder behandeld. Het gaat hier om reproductieve rechten, recht op gezondheid, recht op 

onderwijs, het recht om niet met geweld geconfronteerd te worden en het recht op non-

discriminatie. Dit zijn echter niet de enige rechten die in verband staan met kindhuwelijken. 

Vandaar de aandacht die aan een aantal andere rechten kort zal worden besteed in dit deel. 

4.1 Artikel 6, 12 en 31 IVRK 

Een kindhuwelijk kan een inbreuk vormen op artikel 6 IVRK dat aan ieder kind het inherent 

recht op leven toekent.588 Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer meisjes op zeer jonge leeftijd 

trouwen en zwanger worden maar hiervoor nog niet klaar zijn en daardoor de bevalling niet 

overleven. Het is dus zeker niet zo dat elk kindhuwelijk dit recht schendt. Wanneer een 

meisjes bijvoorbeeld op iets latere leeftijd zwanger wordt en tijdens deze zwangerschap 

bijgestaan wordt door het nodige medische personeel is dit geen schending van artikel 6 

IVRK. 

 

Volgens artikel 12 IVRK moeten staten verzekeren dat kinderen de kans krijgen om hun 

eigen mening te vormen en deze mening vrij te uiten in alle aangelegenheden die het kind 

betreffen. Afhankelijk van de rijpheid van het kind moet hieraan passend belang worden 

gehecht. Bij een kindhuwelijk wordt zelden rekening gehouden met de mening van het kind. 

Het gaat dikwijls om een beslissing van de ouders. Zeker bij jonge kinderen zal er veelvuldig 

sprake zijn van een inbreuk op dit artikel.589 

  

Artikel 31 IVRK voorziet dat staten het recht op rust, op vrije tijd en op deelneming aan spel, 

van het kind moeten erkennen, passend bij de leeftijd van het kind. Wanneer een meisje op 

jonge leeftijd trouwt en hierdoor moet instaan voor het huishouden en voor eventuele 

kinderen, houdt zij zonder twijfel nog maar weinig vrije tijd over. Dit recht kan bijgevolg 

eveneens geschonden worden door een kindhuwelijk. 
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4.2 Exploitatie 

Artikel 36 stelt dat staten het kind moeten beschermen tegen mogelijke vormen van 

exploitatie die schadelijk zijn voor het welzijn van het kind. Artikel 34 heeft het specifiek over 

bescherming tegen seksuele exploitatie. Art 6 CEDAW bepaalt eveneens dat staten 

exploitatie van vrouwen moeten bestrijden. Sommige kindhuwelijken zijn een vorm van 

seksuele exploitatie.590 Zeker wanneer kinderen werkelijk gedwongen worden om te trouwen 

of uitgehuwelijkt worden aan de hoogste bieder, lijkt dit sterk op exploitatie. Bepaalde 

auteurs leggen hierbij een link met kinderprostitutie.591 Een aantal kenmerken komen zowel 

bij kindhuwelijken als bij kinderprostitutie terug. Kindhuwelijk vertonen dikwijls een 

economisch aspect. Zoals we al eerder besproken komen praktijken zoals bruidsschat en 

bruidsprijs vaak voor in sub-Sahara Afrika. Net als bij prostitutie wordt het afgesproken 

bedrag bij kindhuwelijken meestal niet in ontvangst genomen door het meisje zelf maar door 

een derde partij, haar ouders.  

 

Zoals dat ook bij prostitutie het geval is, wordt de toestemming van meisjes bij 

kindhuwelijken dikwijls niet gevraagd. Zij worden vaak naar de woonplaats van hun 

echtgenoot gebracht zonder dat zij weten wie die echtgenoot is of waar ze naartoe gaan.592 

Het meisje komt dan volledig onder het gezag van haar echtgenoot. In een voorgaand deel 

werd al aangegeven dat ze geen of nauwelijks inspraak heeft in beslissingen. Bij 

kinderprostitutie worden kinderen afhankelijk van hun pooier of hun klanten. In een 

kindhuwelijk wordt het meisje vaak even afhankelijk van haar man, aangezien hij in haar 

onderhoud voorziet en zij niet over de nodige vaardigheden beschikt om dit zelf te doen. 

Kindhuwelijken en kinderprostitutie zijn in die mater zeker gelijk dat de kinderen in geen van 

beide gevallen veel kansen hebben om aan hun situatie te ontsnappen.593 Er zijn sterke 

gelijkenissen te ontdekken tussen sommige vormen van kindhuwelijken en kinderprostitutie. 

De situatie waarbij kinderen als het ware „verkocht‟ worden aan een echtgenoot, die hen dan 

meeneemt naar zijn dorp of stad, weg van hun vertrouwde omgeving, waar ze terechtkomen 

binnen zijn familie en hier moeten instaan voor het huishouden en zorgen voor 

nakomelingen, lijkt dan ook sterk aan te leunen bij exploitatie. Het is zeker niet zo dat elk 

kindhuwelijk bestempeld kan worden als exploitatie, maar het is wel zo dat het in bepaalde 

gevallen inderdaad om een vorm van exploitatie gaat. 
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4.3 Recht op een toereikende levensstandaard 

Artikel 27 IVRK voorziet in een recht op een toereikende levensstandaard voor ieder kind. 

Die moet voldoende zijn op het vlak van lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke en 

maatschappelijke ontwikkeling.594 Het zijn in de eerste plaats de ouders die hiervoor moeten 

instaan binnen de grenzen van hun financiële mogelijkheden.595 Staten moeten de ouders of 

verantwoordelijken bijstaan wanneer zij hun verantwoordelijkheden niet kunnen nakomen.596 

Dit recht bouwt eigenlijk voort op artikel 6 IVRK dat voorziet dat ieder kind het inherente recht 

op leven heeft. Het spreekt vanzelf dat eerst de notie „toereikende levensstandaard‟ moet 

worden afgebakend. Hieronder vallen al zeker de basisbehoeften zoals eten, water, kleding, 

huisvesting en medische zorg. Maar enkele materiële behoeften is zeker te beperkt. De 

omstandigheden waarin het kind leeft moeten toereikend zijn voor de lichamelijke, 

geestelijke, morele en sociale ontwikkeling. Het gaat hier dus niet enkel om een recht dat 

voorziet in het nodige om een kind te laten overleven. Het doel is ervoor te zorgen dat het 

kind in omstandigheden kan leven die het mogelijk maken dat het zich ontwikkelt tot een 

goed functionerende volwassene.597 Dit recht lijkt vrij ambitieus te zijn. Zeker wanneer we 

kijken naar de situatie in verschillende ontwikkelingslanden waar veel armoede heerst. In 

deze landen is het al erg moeilijk om aan de basisbehoeften van kinderen te voldoen.598 

 

Een deel van de verantwoordelijkheid van de ouders in het vervullen van dit recht is het 

verzekeren van non-discriminatie binnen het gezin. Meisjes en jongens moeten dezelfde 

kansen krijgen en dezelfde toegang hebben tot voeding, leefomstandigheden en vrije tijd. 599 

In vele delen van de wereld en eveneens is sub-Sahara Afrika is de realiteit evenwel dat 

ouders nog steeds een onderscheid maken tussen zonen en dochters. In deze masterproef 

kwam al duidelijk aan bod dat dochters vaak achtergesteld worden op zonen omwille van de 

idee dat deze laatsten meer capaciteiten hebben. Dit schendt het recht van meisjes op een 

toereikende levensstandaard. 

 

Niet alle ouders hebben de nodige vaardigheden om aan de behoeften van hun kinderen te 

voldoen. Sommige slagen er om die reden niet in hun kind op te voeden en te verzorgen. Dit 

kan vooral een probleem vormen bij tienerzwangerschappen, die zoals gezien hebben veel 

voorkomen bij kindhuwelijken. Hier is de moeder zelf nog een kind. Zij beschikt vaak niet 

over voldoende kennis om een kind de nodige zorgen te geven en op die manier een 
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toereikende levensstandaard te verzekeren.600 Dergelijke meisjes zijn dikwijls heel vatbaar 

voor depressies en angstaanvallen wat er eveneens voor zorgt dat zij niet helemaal in staat 

zijn om voor hun kinderen te zorgen.601 Ouders besteden normaal veel tijd aan de zorg voor 

hun kinderen. Dit is voor meisjes vaak geen gemakkelijke opgave. Buiten de zorg voor hun 

kind dragen zij ook de last van het hele huishouden. Bovendien volgen er dikwijls meerdere 

kinderen kort op elkaar, waardoor de tijd die ze aan elk van die kinderen afzonderlijk kunnen 

besteden meestal veel lager ligt dan nodig.602 In deze kwetsbare situatie is het vooral aan 

staten om deze meisjes zoveel mogelijk bij te staan en te begeleiden.603 

 

Het recht van het kind op een toereikende levensstandaard kan door een kindhuwelijk op 

twee verschillende manieren geraakt worden. Vooreerst loopt een meisje dat op jonge 

leeftijd trouwt zelf gevaar. Zij komt immers in een levensstandaard terecht die verre van 

toereikend is en wordt als volwassen vrouw aangezien, terwijl zij nog een kind is. Door het 

huwelijk wordt haar ontwikkeling vaak stopgezet. Daarnaast kan dit recht, zoals besproken in 

de bovenstaande alinea‟s, ook geschonden worden voor de kinderen van meisjes die op 

jonge leeftijd trouwen.  

4.4 Het belang van het kind 

Artikel 3 IVRK voorziet in het principe dat het belang van het kind bij beslissingen de eerste 

overweging moet vormen. Dit wordt gezien als een onderliggend principe waar, bij de 

interpretatie van andere artikels uit het IVRK, rekening mee moet worden gehouden.604 

Hoewel het hier om een belangrijk beginsel gaat, is het tegelijkertijd een item waarover veel 

discussie kan rijzen. Wat voor de ene het beste belang van het kind vertegenwoordigt, kan 

dit volgens een andere totaal niet doen.605 Verschil in cultuur is ook een belangrijk 

struikelblok. Wanneer culturele visies met elkaar botsen, is het soms moeilijk uit te maken 

wat het beste is voor het kind. Verder kan er een spanning bestaan tussen de huidige directe 

belangen en toekomstgerichte, wat een afweging noodzakelijk maakt.606 Het „beste belang‟ 
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wordt niet gedefinieerd in het verdrag. Verschillende pogingen werden al ondernomen om 

het concept te definiëren maar dit blijkt geen gemakkelijke opgave te zijn.607  

 

Het is niet altijd eenvoudig om culturele normen met het beste belang van het kind te 

verzoenen. Elke cultuur heeft namelijk een eigen kijk op de kindertijd.608 Zo ziet het IVRK een 

kind als een persoon die bij het begin van zijn leven zeer kwetsbaar is en nood heeft aan 

bescherming en zorg. Hierna wordt het kind onder de begeleiding van de ouders geleidelijk 

voorbereid op een onafhankelijk leven dat begint op zijn 18de.609 De kindertijd is volgens de 

zienswijze van het IVRK een proces waarbij het kind zich stap voor stap ontwikkelt. Dit 

proces kent een eindpunt op 18 jaar. Het probleem is dat dit concept van kindertijd in een 

groot aantal culturen niet bestaat.610 In vele Afrikaanse gewoonterechtstelsels wordt het 

einde van de kindertijd gekoppeld aan overgangsrituelen, het huwelijk of andere activiteiten 

in plaats van aan een specifieke leeftijd.611 Een kind blijft in de Afrikaanse cultuur ook 

meestal een „kind‟ ten opzichte van zijn of haar ouders zolang die nog in leven zijn. Ouders 

hebben dan recht op alle vormen van zorg in tijden van nood en op hun oude dag.612 

Verschillende culturen hebben een andere kijk op kwesties zoals kinderarbeid, 

kindhuwelijken en gehoorzaamheid van hun ouders.613 Er bestaan verschillende visies over 

wat nu juist het beste is voor het kind. Zo leeft de gedachte dat het in het belang is van het 

meisje dat zij op jonge leeftijd trouwt allicht sterk in culturen waar kindhuwelijken dagelijkse 

kost zijn. Ouders denken dat zij hiermee hun dochters beschermen en een zekere status 

geven. Nochtans is in deel 3 van dit werk duidelijk aangetoond dat trouwen op jonge leeftijd 

een hele reeks negatieve consequenties kan hebben. Argumenteren dat trouwen op jonge 

leeftijd in het beste belang is van het kind lijkt dan ook moeilijk verdedigbaar. Wanneer het 

om zeer jonge meisjes gaat lijkt dit zelfs virtueel onmogelijk. Het is natuurlijk mogelijk 

situaties in te beelden waar een kindhuwelijk niet zo zwart-wit is. Wat bijvoorbeeld met een 

16-jarig meisje dat ongewenst zwanger is geworden van haar vriend en daarom wil trouwen 

zodat het kind niet buiten het huwelijk geboren wordt. Als zij niet trouwt brengt ze 

waarschijnlijk zichzelf en haar familie te schande en is de kans dat ze uitgesloten wordt door 

de gemeenschap reëel. Wat is dan in het beste belang van dat meisje? Het gaat hier in se 

nog steeds om een kindhuwelijk maar, een a priori veroordeling lijkt toch te drastisch. 

 

                                                
607

 M. FREEMAN, A commentary on the United Nations convention on the rights of the child: Article 3: The best 
interests of the child, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, p 27. 
608

 M. FREEMAN, A commentary on the United Nations convention on the rights of the child: Article 3: The best 
interests of the child, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, p 33. 
609

 A. EIDE, A commentary on the United Nations convention on the rights of the child: Article 27: The right to an 
adequate standard of living, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2006, nr. 9. 
610

 A. EIDE, A commentary on the United Nations convention on the rights of the child: Article 27: The right to an 
adequate standard of living, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2006, nr. 9. 
611

 J. SLOTH-NIELSEN, “Strengthening the promotion, protection and fulfilment of children‟s rights in the African 
context” in A. ALEN et al (eds), The UN children’s convention: theory meets practice, Antwerpen, Intersentia, 
2007, p 88. 
612

 W. NCUBE, “The African cultural fingerprint? The changing concept of childhood” in W. NCUBE (ed.), Law, 
culture, tradition and children’s rights in Eastern and Southern Africa, Dartmouth, Ashgate, 1998, p 11. 
613

 M. FREEMAN, A commentary on the United Nations convention on the rights of the child: Article 3: The best 
interests of the child, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, p 33. 



Masterproef rechten  2009-2010  

 

Reproductieve rechten in sub-Sahara Afrika   95 

 

Cultuur en mensenrechten botsen wel vaker met elkaar. Dit is dikwijls het geval bij 

schadelijke culturele praktijken. De internationale gemeenschap verwerpt ze, maar niet 

iedereen binnen een bepaalde cultuur ziet ze als problematisch.614 Bepaalde auteurs 

argumenteren dat cultuur niet de status mag worden gegeven van een soort metanorm die 

voorrang heeft op mensenrechten. Er zijn praktijken die verzoenbaar kunnen zijn met de 

standaard van het belang van het kind.615 Andere zijn duidelijk onverenigbaar met de 

mensenrechten. Hierbij kan gedacht worden aan slavernij, gedwongen prostitutie en 

vrouwenbesnijdenis.616 In andere gevallen rijst er soms discussie over de schadelijke 

gevolgen. Dit is het geval bij polygamie of gearrangeerde huwelijken.617 Besnijdenis van 

mannen is eveneens een praktijk waarover onenigheid bestaat en waar de afweging van het 

belang van het kind moet worden gemaakt.618 Kindhuwelijken worden meestal beschouwd 

als een schadelijke praktijk die de rechten van kinderen en vrouwen schendt en 

onverzoenbaar is met het beste belang van het kind. Omwille van de schadelijke gevolgen 

en de vele mensenrechten die in het gedrang kunnen komen door kindhuwelijken, zal zo een 

huwelijk meestal niet in het beste belang zijn van het meisje. Toch moeten we er rekening 

mee houden dat niet elk kindhuwelijk gebukt gaat onder deze gevolgen. Een kindhuwelijk 

waarbij het meisje de kans krijgt om naar school te blijven gaan en binnen het huwelijk 

evenveel beslissingskracht heeft als haar man, is zeker minder negatief. Het is natuurlijk 

zeer de vraag of zulke huwelijken effectief voorkomen. 

 

Een ander probleem bij kindhuwelijken is dat van de tegengestelde belangen. Stel dat een 

minderjarig meisje een kind krijgt, dan kan haar belang botsen met dat van haar pasgeboren 

kind. Beide zijn kinderen onder het IVRK en hebben het recht op een beslissing in hun beste 

belang.619 Zo is het voor de baby misschien het beste dat hij geadopteerd wordt of onder de 

zorg van de staat wordt geplaatst, omdat de moeder niet in staat is voor hem te zorgen. 

Tegelijkertijd kan het in het beste belang van het meisje zijn dat zij zelf voor haar kind zorgt. 

Het belang van de pasgeboren baby en de moeder staan dan lijnrecht tegenover elkaar.620 

 

Dat beslissingen steeds moeten worden genomen in het belang van het kind is zonder twijfel 

een van de belangrijkste principes binnen het IVRK. Toch kan het voor veel discussie 

zorgen. Het gebeurt vaak dat niet iedereen op dezelfde lijn zit in verband met het beste 
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belang van het kind. Dit is dikwijls zo wanneer culturele visies botsen of wanneer er 

tegengestelde belangen in het spel zijn. Er moet dan een afweging worden gemaakt die niet 

altijd even simpel zal is. 

 

 

 

 

 

  

 



Masterproef rechten  2009-2010  

 

Reproductieve rechten in sub-Sahara Afrika   97 

 

5 Oplossingen en strategieën  

In deel 3 over de gevolgen van kindhuwelijken werd al beklemtoond dat de CEDAW- en 

IVRK-comités verschillende aanbevelingen geven om de schadelijke gevolgen van 

kindhuwelijken te elimineren. In meerdere bronnen zijn eveneens voorstellen terug te vinden 

voor projecten en programma‟s die het bestaan van kindhuwelijken moeten proberen te 

verminderen en elimineren. Het volgende deel bevat een beknopt overzicht van diverse 

oplossingen en aanbevelingen die door verscheidene auteurs aangereikt worden. Daarnaast 

wordt ook gekeken naar enkele reële projecten die werden opgestart en of zij al dan niet 

succesvol bleken of blijken te zijn. 

5.1 Aanbevelingen, voorgestelde oplossingen en strategieën 

Een eerste strategie die door vele bronnen en eveneens door de CEDAW- en IVRK-comités 

wordt gepromoot is het zorgen voor goede wetgeving en de implementatie hiervan. Er wordt 

gepleit voor een minimumleeftijd van 18 jaar. Zoals het al eerder aan bod kwam voldoen vele 

landen hier nog steeds niet aan. Opvallend is ook dat landen waar de minimumleeftijd wel 18 

jaar bedraagt, het in de praktijk vaak niet zo nauw nemen met die regel.621 Merkwaardig 

genoeg zijn er dan weer landen waar de minimumleeftijd lager, soms zelfs veel lager is dan 

18 jaar maar waar wel minder kindhuwelijken plaatsvinden.622(zie bedenking p ???) De vraag 

rijst of er niet teveel op deze leeftijdsgrens in de wet wordt gefocust, omdat de realiteit er 

toch vaak helemaal anders uitziet? Daar waar een minimumleeftijd van 18 jaar wordt 

voorzien, is het vooral belangrijk dat deze leeftijd beter afdwingbaar wordt in de praktijk.623 

Mensen moeten zich bewuster worden van de bestaande minimumleeftijd en ertoe aangezet 

worden deze na te leven. Belemmeringen van de afdwingbaarheid zijn vaak een gevolg van 

onvoldoende registratie van geboortes en huwelijken waardoor niet kan worden nagegaan of 

aan de leeftijdsvereiste is voldaan.624 Het is dus belangrijk deze registratie te promoten. Daar 

waar niet in een minimumleeftijd van 18 jaar is voorzien, kan de vraag worden gesteld of het 

een prioriteit is om ervoor te zorgen dat de wet wordt aangepast. Het is misschien beter om 

in de eerste plaats te focussen op het verbeteren van de praktijk. Wanneer de feitelijke 

huwelijksleeftijd stijgt, zal de wettelijke leeftijd hoogstwaarschijnlijk na een tijd worden 

aangepast en zal hij ook beter afdwingbaar zijn en nageleefd worden. Op dit ogenblik wijst 
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de praktijk uit dat regels met betrekking tot minimumleeftijden en huwelijk in de meeste 

landen moeilijk afdwingbaar zijn.625 In landen waar de leeftijd toch wordt aangepast, blijkt de 

praktijk niet mee te veranderen.626 Toch blijft het belangrijk om wetgeving aan te passen, 

omdat dit als signaal kan worden gezien van de overheid uit dat ze de problematiek erkent 

en wil aanpakken. Tegelijkertijd kan het meisjes en vrouwen attent maken op een 

evoluerende tijdsgeest.627 Het lijkt in elk geval belangrijk dat landen de weg inslaan naar 

aangepaste wetgeving, want zo geven ze aan de bevolking te kennen dat een verandering 

van gewoonten wenselijk is. Kunnen landen er bovendien voor zorgen dat bestaande 

wetgeving in de praktijk wordt nageleefd en afgedwongen, dan is dit zeker een stap in de 

goede richting.628 

 

Verschillende aanbevelingen werden al uitgebreid behandeld in deel 3 over de gevolgen van 

kindhuwelijken. Daarom worden zij hier enkel nog eens kort vernoemd. Zo is het streven 

naar meer en betere seksuele opvoeding cruciaal. Informatie over voorbehoedsmiddelen en 

gezinsplanning helpt mee om kindhuwelijken te verminderen.629 Kinderen worden zich dan 

bewuster van de gevaren die onbeschermde seksuele contacten op jonge leeftijd kunnen 

opleveren.630 Zij leren om te onderhandelen over het gebruik van voorbehoedsmiddelen en 

binnen hun seksuele relatie gelijkheid na te streven.631 Ook seksuele opvoeding voor 

getrouwde koppels kan helpen om de negatieve gevolgen op het vlak van reproductieve 

gezondheid te reduceren.632 Onderwijs voor meisjes komt eveneens veelvuldig terug als 

mogelijke oplossing.633 De meeste bronnen beschouwen onderwijs zelfs als het middel bij 

uitstek om de praktijk van kindhuwelijken tegen te gaan.634 Met onderwijs wordt dan niet 
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enkel onderwijs in formele instellingen bedoeld maar even goed vorming in de ruimere zin. 

Ouders moeten aangemoedigd worden om hun dochters naar school te laten gaan.635 

Wanneer de toegang tot formeel onderwijs moeilijk ligt, moeten informele programma‟s 

ervoor zorgen dat zij toch de nodige persoonlijke groei doormaken die ze anders via school 

zouden verwerven.636 Werken aan een betere economische status voor meisjes is een 

andere grote uitdaging voor staten.637 Wanneer meisjes de mogelijkheid hebben om in hun 

eigen onderhoud te voorzien, dan beschikken zij ook over meer vrijheid om al dan niet te 

trouwen.638 Zorgen dat meisjes verschillende vaardigheden aanleren, is de garantie voor een 

eigen broodwinning.639 

 

Projecten moeten gericht zijn op zowel meisjes en vrouwen die al getrouwd zijn voor hun 18 

jaar, als op meisjes die het risico lopen om op jonge leeftijd te huwen.640 Er moet aandacht 

zijn voor meisjes die al getrouwd zijn, maar preventie is even belangrijk.641 Gaat het om de 

bescherming van meisjes die al getrouwd zijn, dan is opvang voor meisjes die hun 

echtgenoot willen verlaten essentieel.642 Meisjes lopen soms weg van hun echtgenoot, 

hebben geen middelen om voor zichzelf te zorgen en komen daardoor terug bij hun 

echtgenoot terecht of krijgen het zeer moeilijk om te overleven. Meisjes die door hun ouders 

gedwongen worden om te trouwen en hierdoor weglopen hebben eveneens een plaats nodig 

waar zij worden opgevangen en geholpen.643  

 

Het is belangrijk om de maatschappij te wijzen op de mogelijk negatieve gevolgen van 

kindhuwelijken.644 Naast onderwijs voor meisjes is voorlichting over kindhuwelijken aan het 

grote publiek eveneens nodig.645 De verschillende actoren moeten bij het maken en 

uitvoeren van programma‟s betrokken worden. Hierbij wordt gedacht aan de kinderen zelf, 

volwassen mannen en vrouwen, gemeenschapsleiders, politici, beleidsmakers, academici, 

onderzoekers, advocaten, de media, nationale, internationale ngo‟s en intergouvernementele 
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instellingen.646 Groepen waarbij een deel van de gemeenschap of vrouwen proberen te 

zorgen voor verandering leveren vaak de beste resultaten op. Nochtans missen zij vaak de 

steun van traditionele instellingen waardoor zij weinig fondsen hebben en gedoemd zijn om 

de meeste meisjes in het geheim te helpen.647  

 

Het kan van belang zijn om veilige sociale ruimtes te creëren. Dit zijn ruimtes waar 

ongetrouwde meisjes veilig naartoe kunnen en met elkaar kunnen omgaan. Dit wil zeggen 

dat er geen gevaar is voor geweld of seksuele contacten zodat ouders gerustgesteld zijn en 

hun dochters hierheen laten gaan. Op deze manier kunnen meisjes sociale contacten 

opbouwen en ervaringen uitwisselen. Sociale ruimtes bieden ook de mogelijkheid informatie 

door te geven. 648 Een voorbeeld van een dergelijk project is terug te vinden in deel 5.2 over 

de bestaande projecten. 

 

Er is meer aandacht nodig voor onderzoek, zodat men op een gepaste manier programma‟s 

kan opzetten.649 Beschikt een land over het nodige cijfermateriaal met betrekking tot 

kindhuwelijken dan kunnen projecten beter worden aangepast aan hun doel. Concrete cijfers 

maken de oorzaak van het probleem duidelijk, zij zijn dan ook belangrijk.650 Dit opent de weg 

naar het elimineren van het probleem. Het is zeker nuttig om binnen landen uit te zoeken 

hoe de geografische spreiding van kindhuwelijken is. Dit laat toe uit te maken waar nieuwe 

preventiecampagnes opgestart moeten worden.651  

 

Een combinatie van alle hierboven voorgestelde strategieën en oplossingen geeft allicht de 

beste kans op vermindering van kindhuwelijken. Om een radicale verandering teweeg te 

brengen in de maatschappij moeten verschillende actoren worden ingezet. Zo helpen beter 

onderwijs, meer gezondheidszorg en een betere economische toestand mee om het aantal 

kindhuwelijken te verminderen. Aangezien culturele elementen vaak een grote rol spelen bij 

kindhuwelijken, is het belangrijk projecten te hebben waar mensen van binnen de 

gemeenschap proberen verandering in bepaalde denkpatronen teweeg te brengen.652  
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5.2 Bestaande projecten 

Hoewel er veel geschreven wordt over mogelijke projecten en programma‟s die voor een 

vermindering van kindhuwelijken kunnen zorgen, toont onderzoek aan dat er in de praktijk 

nog niet zo een groot aantal projecten bestaan. Het ICRW (International Center for Research 

on Women) scande het internet en verschillende online-tijdschriften aan de hand van een 

groot aantal kernwoorden op programma‟s die zich direct of indirect richten op 

kindhuwelijken.653 Het valt te verwachten dat deze scan enkele projecten gemist heeft. 

Kleinere projecten met minder inkomsten zijn waarschijnlijk in mindere mate op het internet 

terug te vinden. De zoekopdracht richtte zich enkel op projecten die de daling van het aantal 

kindhuwelijken als een van hun doelen vooropstelden. Daarnaast kunnen er programma‟s 

zijn die weliswaar andere doelen nastreven, maar die de cijfers van kindhuwelijken wel 

positief kunnen beïnvloeden. Programma‟s rond seksuele gezondheid behoren tot deze 

categorie.654 Toch kan de scan een redelijk goed inzicht geven in het al dan niet bestaan en 

succesvol zijn van programma‟s.655 

 

Eerst werd bekeken waar programma‟s om kindhuwelijken tegen te gaan worden opgestart 

en uitgevoerd. De scan lokaliseerde 66 programma‟s. Sommige van deze programma‟s 

opereerden in meer dan 1 land. In Afrika kwamen 49 programma‟s voor. In sub-Sahara 

Afrika werden geen programma‟s gevonden in 3 landen met een hoog percentage 

kindhuwelijken, met name Tsjaad, de Centraal Afrikaanse Republiek en Kameroen. In 

andere landen met een hoog aantal kindhuwelijken, zoals Niger, Guinee, Mali, Mozambique 

en Zambia werd amper 1 programma per land aangetroffen.656 Dit is toch wel een treffende 

bevinding omdat dit nu net de landen in de regio sub-Sahara Afrika zijn waar de 

problematiek van kindhuwelijken het scherpst voorkomt. Het is duidelijke dat er meer nood is 

aan harmonisatie van programma‟s in die landen. 

 

De meeste programma‟s proberen verandering te brengen in de onderliggende sociale 

normen die de praktijk van kindhuwelijken bestendigen.657 Het meest gebruikte type 

programma‟s zijn programma‟s die de gemeenschap gevoelig maken voor het onderwerp en 

hun bewustzijn hierover proberen verhogen. Daarnaast zijn er veel programma‟s die tot doel 

hebben meisjes verschillende vaardigheden aan te leren. Slechts een klein deel houdt zich 

bezig met betere registratie van geboorten en huwelijken om zo wetten meer afdwingbaar te 

maken. Een minderheid richt zich op het ontwerpen van een lokaal beleid, op het 
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implementeren van een nationaal beleid op lokaal niveau, op het mogelijk maken dat meisjes 

naar school kunnen blijven gaan wanneer ze zwanger of getrouwd zijn en op het aanbieden 

van reproductieve gezondheidsdiensten.658 De meeste programma‟s richten zich op families 

en gemeenschappen(73%). Daarnaast focussen ze op meisjes (55%) en beleidsmakers 

(21%). Slechts 2 programma‟s nemen getrouwde meisjes als doelgroep, 23 ongetrouwde 

meisjes en 11 beide categorieën.659 Dit betekent dat de meeste programma‟s zich 

concentreren op preventie en niet zozeer op opvang of begeleiding van meisjes die al 

getrouwd zijn. Nochtans komt in verschillende aanbevelingen duidelijk naar voor dat deze 

categorie meisjes vooral nood heeft aan opvang.  

 

Het is moeilijk af te leiden uit het onderzoek of deze programma‟s effectief zorgden voor een 

daling van het aantal kindhuwelijken, omdat een grondige evaluatie meestal ontbrak.660 

Mocht een soort systematische evaluatie van dergelijke programma‟s bestaan, dan zouden 

programma-ontwerpers beter kunnen samenwerken en leren van elkaar. In landen waar 

projecten aanwezig zijn is het duidelijk dat meer overleg wenselijk is, zodat ze kunnen 

worden toegespitst op de domeinen waar de problematiek het grootst is. Hierna volgen 

enkele voorbeelden van bestaande projecten. 

 

In het vorige deel werd de rol van veilige sociale ruimtes al beklemtoond. Een voorbeeld van 

zo een project is te vinden in Kenia. Hier konden meisjes samen voetballen in een veilige 

omgeving. Dit gaf hen de kans om bij leeftijdsgenoten te zijn. Tegelijkertijd verstrekten 

volwassen mentors die het project begeleidden verschillende soorten informatie, onder 

andere over gezondheid aan.661 Een ander project vond plaats in Ghana. Hier lanceerde de 

regering “Sara Clubs”. In deze clubs moedigden meisjes elkaar aan om school te blijven 

volgen. Door middel van clubactiviteiten werden ook bepaalde thema‟s aangekaart 

waaronder kindhuwelijken, seksuele uitbuiting, hiv/aids en ongewenste zwangerschappen.662 

 

Een ander voorbeeld is een project uit Senegal waar een internationale ngo genaamd Tostan 

een combinatie van informele educatie en sociale mobilisering gebruikt om praktijken zoals 

kindhuwelijken en vrouwenbesnijdenis te bestrijden. Lokale personen geven sessies over 

onderwerpen gerelateerd aan kindhuwelijken zoals soa‟s en geboorteplanning. Deelnemers 

aan de sessies dragen op hun beurt hun kennis over aan de rest van de gemeenschap. Er 

worden ook meetings tussen verschillende dorpen geregeld zodat de mogelijkheid bestaat 

dat dorpen onderling informatie uitwisselen. Er worden groepsdiscussies binnen de 
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gemeenschap geregeld waarbij gebruik wordt gemaakt van Afrikaanse tradities zoals dans, 

zang, gedichten en toneel om de boodschap over te brengen en mensen aan het denken te 

zetten. Het project is gebaseerd op de idee dat sociale verandering vooral moet komen van 

binnen de gemeenschap zelf. Het project mag succesvol worden genoemd want een 300-tal 

dorpen hebben al een publieke verklaring afgelegd tegen kindhuwelijken.663  

 

Een laatste voorbeeld betreft een project in Ethiopië. Het gaat om het Berhane Hewan 

project.664 Dit was opgezet door het Ethiopische ministerie van Jeugd en Sport in 

samenwerking met het regionale bureau van Jeugd en Sport in Amhara. Amhara is een regio 

in het noorden van Ethiopië en is de tweede grootste regio binnen Ethiopië. De Amhara 

vormen tegelijkertijd een etnische groep binnen Ethiopië. In deze regio trouwt 50% van de 

meisjes voor hun 15de en 80% voor hun 18de verjaardag. 665 Het doel van het project was het 

tot stand brengen van aangepaste en effectieve mechanismes om meisjes te beschermen 

tegen gedwongen kindhuwelijken en begeleiding te bieden voor getrouwde meisjes. Het 

project bestond uit drie componenten: het vormen van groepen door volwassen vrouwelijke 

mentors, het aanmoedigen van meisjes om school te blijven volgen en gesprekken binnen 

de gemeenschap om tot een collectieve manier van probleemoplossing te komen.666 Deze 

componenten kwamen tot stand na een voorbereidend onderzoek in de verschillende 

gemeenschappen. Het pilootproject vond plaats in Mosebo een dorp in de Amhararegio 

tussen 2004 en 2006. Bij het begin werden 4 vrouwelijke mentors uit Mosebo gerekruteerd. 

Deze mentors kregen vervolgens een korte training waarin bepaalde punten zoals 

reproductieve gezondheid en informele educatie aan bod kwamen. Daarna gingen ze in 

Mosebo van deur tot deur om meisjes tussen 10 en 19 jaar zowel getrouwde als 

ongetrouwde, te overtuigen om deel te nemen.667 Deelnemers hadden drie mogelijkheden. 

Wanneer zij nog school volgden werden zij op verschillende manieren aangemoedigd dit te 

blijven doen onder andere door het geven van schoolmateriaal. Meisjes die terug naar 

school wouden werden eveneens aangemoedigd en kregen materiaal. Zij die niet langer 

naar school gingen of nooit onderwijs gevolgd hadden, werden in verschillende groepen 

onderverdeeld die op geregelde tijdstippen met de mentors samenkwamen. Ze leerden er 

verschillende vaardigheden en kregen informatie over reproductieve gezondheid. Ouders 

van de meisjes moesten hun toestemming geven opdat hun dochters konden deelnemen 

aan het project. Zij moesten erin toestemmen dat hun dochters in de komende twee jaar niet 

zouden trouwen en dat ze in de mogelijkheid zouden zijn alle bijeenkomsten bij te wonen. 

Als hun dochters niet trouwden en minstens 80% van de bijeenkomsten zouden bijwonen, 
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ontvingen ouders en dochter op het einde van het programma gezamenlijk een geit.668 

Tegelijkertijd werden binnen de gemeenschap ook gesprekken georganiseerd over 

verschillende thema‟s met betrekking tot kindhuwelijken, maar eveneens in verband met 

andere schadelijke praktijken. Deze discussies werden geleid door hiertoe getrainde 

moderators. Het doel was na verloop van tijd tot een soort gezamenlijke verklaring te komen. 

Deelnemers konden dan op hun beurt andere personen beïnvloeden en overtuigen.669 Het 

project werd achteraf uitvoerig geëvalueerd en er werden verbeteringen vastgesteld op 

verschillende gebieden. Er ontstonden betere vriendschapsnetwerken, de aanwezigheid op 

school nam toe, de huwelijksleeftijd steeg en de kennis van en communicatie over seksuele 

en reproductieve gezondheid breidden zich uit.670 Hoewel huwelijken voor de leeftijd van 18 

jaar nog veel voorkwamen in de regio, werden de jongste meisjes er minder mee 

geconfronteerd en steeg de gemiddelde huwelijksleeftijd. Door het gebruik van verschillende 

componenten in de studie werd het wel moeilijk  te ontdekken welke van die componenten 

nu de meeste impact had binnen de problematiek.671 Het Berhane Hewan project richtte zijn 

pijlen dus tegelijkertijd op economische en sociale oorzaken van kindhuwelijken. Enerzijds 

voorzag het in meer onderwijs en middelen voor meisjes en anderzijds probeerde het de 

onderliggende sociale gewoontes te veranderen door groepsgesprekken. Er kan hier 

gesproken worden van een succesvol project dat in korte tijd voor redelijk grote 

veranderingen heeft gezorgd. Het zou dus zeker De moeite om na te volgen in andere 

gebieden van sub-Sahara Afrika. 
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6 Besluit 

In deze masterproef werd een poging gedaan om te antwoorden op de vragen of 

kindhuwelijken altijd een schending van de mensenrechten zijn en of er vormen van 

kindhuwelijken bestaan die minder schadelijk zijn. Hiervoor werd de regio sub-Sahara Afrika 

onder de loep genomen. Er werd nagegaan wat nu precies de oorzaken en de gevolgen van 

kindhuwelijken kunnen zijn. Tot slot werden een aantal mogelijke oplossingen aangereikt. 

 

Deze masterproef startte met een algemene uiteenzetting over kindhuwelijken. Cijfers uit 

sub-Sahara Afrika tonen aan dat kindhuwelijken hier nog steeds een veel voorkomende 

praktijk zijn. Landen Niger, Tsjaad, Mali, Guinee en de Centraal Afrikaanse Republiek 

vormen de top 5 van landen met het hoogste aantal kindhuwelijken, elk met een percentage 

boven 60%. Uit diezelfde cijfers blijkt eveneens dat dit percentage vaak veel hoger ligt in 

landelijk gebieden dan in stedelijke. Hoewel er in de meeste landen lichte dalingen vast te 

stellen zijn, evolueert de situatie zeer traag. Uit bestudeerde bronnen valt af te leiden dat 

deze dalingen waarschijnlijk vooral te wijten zijn aan een stijging van het onderwijsniveau en 

de verhoging van de kennis rond reproductieve gezondheid. Mogelijk is de daling ook te 

verklaren door het terugvinden van specifieke programma‟s rond kindhuwelijken in deze 

landen.  

 

Uit het onderzoek van een aantal belangrijke verdragen blijkt dat de meeste verdragen 

huwelijken met kinderen expliciet verbieden. Het IVRK is het enige verdrag dat geen 

expliciete bepaling bevat over kindhuwelijken. Via de rapporten van het IVRK-comité wordt 

wel duidelijk dat het IVRK kindhuwelijken als een mogelijk schadelijke praktijk voor de 

gezondheid ziet waartegen staten moeten optreden. Het IVRK keurt kindhuwelijken dus 

zeker niet goed. Toch was het misschien beter geweest, mocht ook in het IVRK een 

expliciete bepaling opgenomen zijn over kindhuwelijken. Dit had een duidelijk signaal kunnen 

zijn naar de landen waar de praktijk veelvuldig voorkomt. 

 

Hoewel de meeste verdragen voorzien in een minimumleeftijd van 18 jaar voor het huwelijk, 

valt het op dat dit in de meeste staten die partij zijn nog geen realiteit is. De wettelijke 

minimumleeftijd in een land bleek weinig gemeen te hebben met de werkelijke gemiddelde 

leeftijd waarop meisjes trouwen. In landen waar de grens 18 jaar is trouwen meisjes vaak 

vroeger, in landen waar een zeer lage limiet wordt gehanteerd, bijvoorbeeld 14 of 15 jaar, ligt 

de gemiddelde leeftijd meestal boven deze grens. Er is duidelijk een gebrek aan afdwinging 

van de wettelijke regels. De vraag rees dan ook of de focus moet liggen op het invoeren van 

een minimumleeftijd van 18 jaar. De beste aanpak lijkt de concentratie van de inspanningen 

op het veranderen van de praktijk te zijn. IJveren voor een wettelijke minimumleeftijd van 18 

jaar blijft wel nuttig, omdat dit wel een signaalfunctie kan vervullen, maar dan is het 

tegelijkertijd nodig te hameren op een betere afdwinging van deze regel.  
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Bij de mogelijke oorzaken van kindhuwelijken vallen vooral de economische en culturele 

redenen op. Praktijken zoals het geven van een bruidsprijs of bruidsschat zorgen ervoor dat 

het huwelijk een soort economische dimensie kan krijgen. Vooral in arme gezinnen kan het 

verwerven van een som geld voor het huwelijk een grote motivatie zijn om meisjes op jonge 

leeftijd te laten trouwen. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat kindhuwelijken vaker 

voorkomen in arme landelijke gebieden. In sub-Sahara Afrika wordt het huwelijk meestal 

gezien als een belangrijk instituut. Ongetrouwde vrouwen genieten minder status dan 

getrouwde. Huwelijken halen banden aan tussen verschillende gemeenschappen en 

families. Stereotiepe gedragspatronen zorgen ervoor dat meisjes in de rol van huisvrouw en 

moeder worden gedrongen. Daarnaast bekijken vele ouders een huwelijk op jonge leeftijd als 

een soort bescherming tegen seksueel overdraagbare aandoeningen. Bovendien is in vele 

gemeenschappen de maagdelijkheid van het meisje bij het huwelijk nog uiterst belangrijk. 

Ouders proberen die graag te verzekeren door meisjes op jonge leeftijd te laten trouwen. Het 

valt in dit werk op dat het deel over de oorzaken beduidend korter is dan dat over de 

gevolgen. Dit komt overeen met de verhouding in de onderzochte literatuur, waar ook meer 

aandacht wordt besteed aan de gevolgen van kindhuwelijken dan aan de oorzaken. Dit komt 

doordat vooral over de gevolgen nauwkeurige cijfers en onderzoek beschikbaar zijn. Bij de 

oorzaken ontbreekt dit dikwijls. Het is natuurlijk belangrijk mensen te wijzen op de negatieve 

gevolgen, maar om een praktijk te veranderen moeten vooral de oorzaken van die praktijk 

worden aangepakt. Het is dan ook nodig betere en accuratere data over de oorzaken van 

kindhuwelijken te verzamelen om zo tot aangepaste oplossingen te komen.  

 

Kindhuwelijken kennen verschillende schadelijke gevolgen. Zo bestaat er een correlatie 

tussen kindhuwelijken en hiv-/aids-besmetting. Jonge meisjes zijn kwetsbaarder voor 

besmetting. Zij hebben binnen het huwelijk veelvuldig onbeschermde seksuele contacten en 

hun partner is dikwijls veel ouder dan zijzelf, waardoor de kans dat hij al besmet is eveneens 

hoger ligt. Op andere vlakken van reproductieve gezondheid zijn jonge meisjes er eveneens 

slecht aan toe. Zodra zij trouwen, worden zij meestal geacht onmiddellijk zwanger te worden. 

Het probleem is dat het lichaam van jonge meisjes vaak helemaal nog niet klaar is voor een 

zwangerschap. Problemen als een vroegtijdige geboorte of een langdurige bevalling door 

een te smal bekken treden dan ook dikwijls op bij jonge meisjes. Vele van deze problemen 

kunnen normaal gezien opgevangen worden door medisch personeel tijdens de bevalling. 

Spijtig genoeg kunnen weinig meisjes in sub-Sahara Afrika rekenen op deze hulp, met alle 

gevolgen van dien: een grotere kans op moedersterfte, een hogere kindersterfte en 

complicaties bij de bevalling die blijvende letsels zoals obstetrische fistels kunnen nalaten. 

De impact van kindhuwelijken op de reproductieve gezondheid van meisjes en vrouwen 

wordt dan ook niet voor niets als een van de schadelijkste gevolgen aangezien.  

 

Meisjes die op jonge leeftijd trouwen worden vaker geconfronteerd met huiselijk geweld. Dit 

geweld neemt verschillende vormen aan, waaronder ook seksueel geweld. Vele meisjes 

denken bovendien dat hun man gerechtigd is geweld tegen hen te gebruiken. Dit hangt nauw 
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samen met de beperkte beslissingskracht die meisjes en vrouwen binnen het huwelijk 

bezitten. Een ander probleem is het gebrek aan onderwijs. Door het huwelijk worden meisjes 

dikwijls verhinderd nog langer school te volgen. Dit zorgt ervoor dat zij over minder informatie 

en vaardigheden beschikken. Zij krijgen niet de kans zich volledig te ontwikkelen. Doordat zij 

over weinig vaardigheden beschikken, hebben zij dikwijls geen andere mogelijkheid dan in 

het huwelijk te blijven. Zij kunnen immers niet instaan voor hun eigen onderhoud.  

 

Het is duidelijk dat kindhuwelijken een bedreiging kunnen vormen voor verschillende 

mensenrechten: reproductieve rechten, recht op leven, recht op non-discriminatie, recht op 

onderwijs, recht op een toereikende levensstandaard en het recht om niet met geweld 

geconfronteerd te worden. Belangrijk is wel het woordje „kunnen‟. Vele kindhuwelijken 

hebben deze negatieve gevolgen, maar niet allemaal. Een kindhuwelijk hoeft bijvoorbeeld 

niet per se te betekenen dat een meisje onmiddellijk na het huwelijk zwanger wordt of dat zij 

stopt met school van zodra ze getrouwd is. Een grote onderliggende problematiek is die van 

de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de maatschappij, wat wordt weerspiegeld in 

het huwelijk. Deze ongelijkheid zorgt ervoor dat meisjes een stereotiep rollenpatroon wordt 

opgedrongen. Een meisje wordt geacht het huishouden op zich te nemen en zo vlug mogelijk 

voor nakomelingen te zorgen. Bovendien moet zij haar man gehoorzamen, wat dikwijls 

betekent dat zij geen seksuele contacten kan weigeren. Deze ongelijkheid draagt er ook toe 

bij dat vele meisjes denken dat geweld tegen hen gerechtvaardigd kan zijn. Binnen een 

huwelijk met gelijkheid tussen beide partners zouden vele negatieve gevolgen vanzelf 

verdwijnen. Het meisje zou zelf kunnen beslissen om haar school verder te zetten en ze zou 

zeggenschap hebben over haar eigen reproductieve gezondheid. De ongelijkheid bij 

kindhuwelijken ontstaat dikwijls van bij de start. Wanneer het kind niet in vrijheid kan 

toestemmen met een huwelijk, begint de verbintenis al met een ongelijke verhouding die 

nadien enkel zal worden bestendigd. Het is duidelijk dat het belangrijk is om te zorgen dat er 

binnen het huwelijk, maar ook daarbuiten, naar gelijkheid wordt gestreefd.  

 

Bij jonge meisjes zijn de gevolgen van kindhuwelijken waarschijnlijk erger dan bij iets oudere 

meisjes.  Erg jonge meisjes zijn het kwetsbaarst voor complicaties bij de zwangerschap en 

voor het oplopen van seksueel overdraagbare aandoeningen. Zij worden vaker het 

slachtoffer van seksueel geweld en hebben dikwijls zeer weinig onderwijs genoten. Het is 

m.a.w. vooral in het belang van erg jonge meisjes dat de praktijk van kindhuwelijken 

verandert. Een huwelijk met een heel jong meisje is nagenoeg altijd te beschouwen als een 

mensenrechtenschending. Het is mogelijk dat een huwelijk van een 16- of 17-jarig meisje 

minder schadelijke gevolgen oplevert en dus in sommige gevallen niet bestempeld moet 

worden als een mensenrechtenschending. Zo is het niet ondenkbaar dat een 17-jarig meisje 

haar vrije toestemming geeft om te trouwen met haar vriend van 26. De schadelijke gevolgen 

zijn hier miniem, zeker wanneer  tussen de partners een gelijkwaardige relatie bestaat. Er 

zijn dus situaties waarbij het moeilijker is een kindhuwelijk als een mensenrechtenschending 

te zien. Het is belangrijk beducht te zijn voor veralgemening en niet elk huwelijk met een 
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persoon onder de 18 jaar automatisch te bestempelen als een grove 

mensenrechtenschending. Beter lijkt het die huwelijken te viseren waar duidelijk sprake is 

van een ongelijkwaardige relatie met schadelijke gevolgen als resultaat. Dit kan ook een 

argument zijn om minder op de leeftijdsgrens te focussen maar in de eerste plaats de 

onderliggende oorzaken aan te pakken en zo de schadelijkste vormen van kindhuwelijken te 

elimineren. Zodra de onderliggende oorzaken worden aangepakt, valt het te verwachten dat 

de huwelijksleeftijd vanzelf zal stijgen en dat de schadelijke gevolgen van kindhuwelijken 

uiteindelijk zullen verdwijnen.  

 

Bij de aanbevelingen en oplossing wordt een globale aanpak gepromoot. Het project uit 

Ethiopië vormt hierbij een mooi voorbeeld van een geslaagde poging. De klemtoon lag zowel 

op economische als op culturele beweegredenen. Door middel van verandering vanuit de 

gemeenschap zelf werd de gemiddelde huwelijksleeftijd effectief omhoog geduwd. Het is 

nodig om gelijkaardige projecten te verspreiden over plaatsen met een hoog aantal 

kindhuwelijken. De visie omtrent kindhuwelijken veranderen vanuit de gemeenschap zelf lijkt 

als methode de minste weerstand op te roepen bij de betrokkenen. Een beleid dat van 

hogerhand verandering wil brengen scoort dikwijls minder goed dan een project dat binnen 

een lokale gemeenschap tot ontplooiing wordt gebracht. Omdat het opzetten van dergelijke 

projecten tijd en inspanning kost, is het belangrijk dat projecten meer gaan samenwerken en 

beter geharmoniseerd worden. Er is nog veel werk aan de winkel, maar wanneer we de 

harde cijfers bekijken van reproductieve gezondheid tot huiselijk geweld, is het duidelijk dat 

verandering wenselijk en zelfs een noodzaak is.  
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