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Stop Kindhuwelijken 

 

FACTS & FIGURES 
 

1. Elke minuut worden wereldwijd 27 minderjarige meisjes gedwongen om te trouwen. Dit betekent dat in 

ontwikkelingslanden 1 op 3 meisjes trouwde voor de leeftijd van 18 jaar en 1 op 9 meisjes voor de leeftijd van 15 

jaar1. Als wij niet snel iets veranderen dan zullen er elk jaar 16,5 miljoen minderjarige meisjes trouwen. Dat betekent 

dat er 950 miljoen meisjes voor hun 18e getrouwd zijn in 20302. 

2. De 20 landen waar het aantal kindhuwelijken zeer hoog is: Niger (76%), Centraal-Afrikaanse Republiek (68%), Tsjaad 

(68%), Bangladesh (65%), Mali (55%), Burkina Faso (52%), Zuid-Soedan (52%), Guinée (52%), Malawi (50%), 

Mozambique (48%), India (47%), Somalië (45%), Sierra Leone (44%), Nigeria (43%), Zambia (42%), Dominicaanse 

Republiek, Eritrea, Ethiopië, Madagascar en Nepal (41%)3. 

3. Hoewel de hoogste percentages in West- en Sub-Sahara Afrika worden gemeten, bevindt de grootste groep 

kindbruiden zich in Zuid-Azië, omwille van de veel grotere bevolkingsaantallen4. 

4. Ook in de 14 partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking ligt het percentage van meisjes, die voor 
hun 18de getrouwd zijn enorm hoog: Niger (76%), Mali (55%), Guinee (52%), Burkina Faso (52%), Mozambique 

(48%), Oeganda (40%), de Democratische Republiek Congo (39%), Tanzania (37%), Sénégal (33%), Benin (32%), 

Palestina (21%); Burundi (20%), Marokko (16%) en Rwanda (8%). 

5. Meisjes uit arme gezinnen lopen 2 keer meer risico om als kind te trouwen dan meisjes uit families met een hoger 

inkomen. In landen zoals Niger, Bangladesh en Mali leeft meer dan 75% van de bevolking met minder dan 2$ per 
dag. Meer dan de helft van de meisjes trouwen daar op minderjarige leeftijd5. 

6. Meisjes die minstens 9 jaar onderwijs genoten hebben tot 3 keer meer kans om aan het kindhuwelijk te 

ontsnappen. Bijvoorbeeld in Mozambique trouwde 60% van de meisjes, die geen of nauwelijks lager onderwijs 

genoten, voor ze 18 werden; nog slechts 10% wanneer ze een diploma secundair hebben en tot minder dan 1% 

wanneer ze een diploma hoger onderwijs bezitten6. 

 

 

                                                        
1 UNFPA (2012) Marrying Too Young: End child marriage 
2 UNICEF (2014) Ending Child Marriage: Progress and Prospects 
3 UNICEF (2015) State of the World’s Children. 
4 UNICEF (2015) State of the World’s Children 
5 http://www.icrw.org/child-marriage-facts-and-figures 
6 http://www.icrw.org/files/images/Child-Marriage-Fact-Sheet-Education.pdf 
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7. Complicaties bij vroegtijdige zwangerschappen en bevallingen zijn in ontwikkelingslanden al lang één van de grootste 

doodsoorzaken van meisjes tussen 15 en 19. Hoe jonger de moeders zijn, hoe groter het risico dat ze lopen voor hun 

gezondheid. Meisjes onder de 15 jaar hebben tot 5 keer meer kans te overlijden bij de bevalling dan vrouwen van 20 

of ouder7. 

8. Kindbruiden lopen een hoger risico om Hiv-besmetting op te lopen omdat ze vaak huwen met mannen die veel ouder 

zijn en meer seksuele relaties hebben gehad. In Sub-Sahara Afrika hebben meisjes tussen 15-19 jaar 2 tot 6 keer meer 

kans om hiv-besmetting op te lopen dan jongens van dezelfde leeftijd8. 

9. Kindbruiden worden vaker slachtoffer van huiselijk geweld. Zo toonde een studie uitgevoerd in twee staten in India 
aan dat zij 2 keer meer risico liepen op fysiek en psychologisch geweld (slagen en verwondingen, verwaarlozing, 

vernedering of bedreigd worden). Ze tonen vaak symptomen van seksueel misbruik en post-traumatische stress zoals 

gevoelens van hopeloosheid, hulpeloosheid en depressie9. 

10. In geen enkele godsdienst staan er specifieke voorschriften die kindhuwelijken als norm naar voor schuiven. Ze komen 

wereldwijd voor, in een diversiteit van religies10. Religieuze leiders worden wel steeds meer ingeschakeld in het 
sensibiliseren tegen kindhuwelijken omwille van de grote invloed die ze hebben op de bevolking.  

11. Meisjes worden disproportioneel hard getroffen door kindhuwelijken dan jongens. Dat hoeft niet te verbazen als je 

weet dat er in de meeste landen sprake is van zwakke machtsposities van vrouwen in patriarchale samenlevingen11. 

 

Extra beschikbaar: 

 Vragen en antwoorden rond het thema 
 Positioning paper van Plan België met meer uitleg rond het thema 

 
 

 
Plan België is een onafhankelijke niet-gouvernementele organisatie, lid van de internationale Plan-koepel, die actief is in 69 landen, waarvan 51 van de 

armste landen van Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Sinds 1983 werken we met en voor de meest kwetsbare kinderen en hun gemeenschap in het 

Zuiden en gaan we de strijd aan met armoede, onrecht en ongelijkheid. Samen met onze lokale partners ontwikkelen we kwaliteit svolle programma’s 

die een grote impact genereren en voor kinderen, zowel meisjes als jongens, een verschil maken op gebied van gezondheid, onderwijs en bescherming. 

In België sensibiliseren we het grote publiek en zetten we kinderrechten op de agenda van scholen, media en politici. Samen met u, dankzij u, 

veranderen we de wereld van kinderen en hun gemeenschap in het Zuiden. 

 

www.planbelgie.be        www.facebook.com/planfans     www.twitter.com/planbelgie 

 

 

Anthony Vanoverschelde 

Research and Advocacy Advisor 

Tel. 02 504 60 10 - GSM 473 18 98 12 

anthony.vanoverschelde@planbelgie.be 
www.planbelgie.be 
www.facebook.com/planfans  
 

                                                        
7 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/en/ 
8 http://www.icrw.org/files/images/Child-Marriage-Fact-Sheet-Health.pdf 
9 http://www.icrw.org/files/images/Child-Marriage-Fact-Sheet-Domestic-Violence.pdf 
10 http://www.icrw.org/child-marriage-facts-and-figures 
11 http://www.unicef.org/protection/57929_58008.html 
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