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De Conventie van de Rechten van het Kind van 
de Verenigde Naties laat er geen misverstand 
over bestaan dat kinderhuwelijken onwettig 
zijn. Maar ondanks deze papieren overeen-
stemming is de praktijk van het kinderhuwelijk 
vooral op het platteland in veel ontwikkelings-
landen zeer hardnekkig. 

Er is sprake van een kinderhuwelijk als een 
of beide partners de leeftijd van 18 jaar nog 
niet hebben bereikt. In de meeste landen kan 
er voor de 18de verjaardag worden getrouwd 
met goedkeuring van de ouders, maar meestal 
is extreme armoede de echte oorzaak van het 
kinderhuwelijk. Tradities en opvattingen spe-
len ook een rol. Sommige ouders zijn er van 
overtuigd dat een huwelijk de toekomst van 
hun dochter veilig stelt, terwijl voor andere 
ouders dochters eerder een last zijn. In feite 
bedreigt het kinderhuwelijk de gezondheid en 

het welzijn van de meisjes: complicaties rond 
zwangerschap en bevalling zijn de grootste 
doodsoorzaak voor 15-19 jarigen meisjes in 
ontwikkelingslanden. Het kinderhuwelijk staat 
een evenwichtige ontwikkeling van het kind in 
de weg en bevestigt en versterkt ongelijkheid. 
Voor een meisje betekent een kinderhuwelijk 
vaak het einde van haar opleiding en haar kan-
sen op beroep of loopbaan.

Volgens de VN was in de periode 2000-2011 
in ontwikkelingslanden – China niet meege-
rekend – zo’n 34 procent van de vrouwen van 
20-24 jaar al voor hun 18de verjaardag gehuwd. 
Van deze naar schatting 67 miljoen meisjes was 
12 procent al voor hun 15de gehuwd of had een 
daarmee vergelijkbare relatie. De meeste van 
deze meisjes zijn arm, hebben (bijna) geen op-
leiding genoten en leven op het platteland. De 
helft van hen woont in Azië en een op de vijf in 

Kinderhuwelijken zijn een schending van de rechten van het kind. 
Ondanks mensenrechtenverdragen die zonder uitzondering het 
kinderhuwelijk verbieden is de praktijk echter anders. Volgens 
schattingen van de Verenigde Naties trouwt een op de drie meisjes 
in ontwikkelingslanden voor hun 18de verjaardag en een op de negen 
meisjes zelfs voor hun 15de verjaardag. Elk jaar trouwen wereldwijd ruim 
14 miljoen meisjes voor hun 18de: 39 duizend meisjes per dag. 

Kinderhuwelijken

Afrika. Er zijn grote verschillen tussen lan-
den. Het aandeel kinderhuwelijken varieert 
van 2 procent in Algerije tot 75 procent in 
Niger. In 41 landen, waaronder grote lan-
den als India en Brazilië, was meer dan 30 
procent van alle vrouwen van 20-24 jaar 
voor hun 18de gehuwd (zie figuur).

Als er niets verandert zal door de toekom-
stige groei van de wereldbevolking het 
aantal kinderhuwelijken verder toenemen: 
van 142 miljoen in het huidige decennium 
tot 151 miljoen in het volgende. En als het 
aantal kinderen dat huwt stijgt, zal ook het 
aantal ‘kinderen dat kinderen baart’ toene-
men, evenals de daaraan gerelateerde moe-
dersterfte onder meisjes. Per dag worden in 
ontwikkelingslanden 20 duizend meisjes 
voor hun 18de moeder.

Bewerkt door Nico van Nimwegen, NIDI.
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Landen met 30 procent of meer vrouwen van 20-24 jaar die voor hun 18de waren gehuwd of een vergelijkbare 

relatie hadden 
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Bron: UNFPA Database using household surveys (DHS and MICS) completed during the period 2000-2011.
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