
 
 

 
 
UNGE PIGER I BURKINA FASO 

Maria var kun 13 år gammel, da hendes far tvang hende til at gifte sig med en 70-årig mand. 
 
”Hvis du ikke rejser hen og bor med din mand, slår jeg dig ihjel.” Sådan sagde 13-årige Marias far til hende, da 
hun nægtede at rejse hen til den 70-årige mand, han havde besluttet, hun skulle giftes med. Maria måtte flygte 
170 kilometer til fods for at slippe væk fra sin fars vrede. Hun er i dag på et værested for unge piger. 

Over hele Burkina Faso bliver tusindvis af piger og unge kvinder som Maria tvunget til at gifte sig i en alt for ung 
alder. Flere end halvdelen af landets piger bliver giftet bort, inden de fylder 18. Og nogle af de unge brude er 
helt ned til 11 år gamle.   

Det forventes af pigerne, at de får lige så mange børn, som deres mænd vil have, uanset hvad de selv ønsker. Og 
på trods af at det er forbundet med stor sundhedsfare at blive gravid i så ung en alder. 

Når først de er gift, bliver de fleste af pigerne sat til at lave mad, gøre rent, hente vand og arbejde i marken fra 
solopgang til solnedgang. Meget få piger har mulighed for at gå i skole. 
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Tvangsægteskaber og ægteskab for mindreårige er forbudt - både ifølge Burkina Fasos 
grundlov og i international lov. Alligevel fortsætter myndighederne med at se igennem 
fingrene med, hvad, der foregår. 

*hendes rigtige navn er kendt af Amnesty 
 
 
 
 
DEM KAN DU SKRIVE TIL 
 
Burkina Fasos regering 
Opfordr justitsministeren til at leve op til landets lovmæssige forpligtelser til at forhindre tvangsægteskaber. 
 
Amnesty International 
Gammeltorv 8, 5. sal 
1457 København K 
Mrk. Burkina Faso 
 

 
Pigerne i Burkina Faso 
Send pigerne en hilsen og fortæl dem, at de ikke er alene. Du kan både skrive til de piger, som er flygtet fra 
tvangsægteskaber, og til de NGO-ansatte, som hjælper dem på værestederne. 
 
Amnesty International Burkina  
08 Av. Houari Boumedienne,   
08 BP 11344 
Ouagadougou  
Burkina Faso 


