11 JAAR EN GEDWONGEN TOT HUWELĲK
JONGE MEISJES BURKINA FASO

WAT IS ER AAN DE HAND
Wie: jonge meisjes.
Wat: op heel jonge leeftĳd uitgehuwelĳkt.
Waarom schrĳven we voor deze meisjes: omdat ze
bescherming verdienen tegen gedwongen huwelĳken.
Actiemogelĳkheden: brief naar de autoriteiten en
solidariteitskaartje.

‘Als je niet bĳ je echtgenoot blĳft,
dan zal ik je doden.
De vader van Maria, 13 jaar

Van 5 tot 31 december vestigt Amnesty
International tĳdens een wereldwĳde
Schrĳfmarathon de aandacht op mensen die jouw
hulp nodig hebben. De pen is een machtig wapen.
Jouw brief kan levens veranderen. Schrĳf mee!

MEISJES IN BURKINA FASO:
HEEL JONG UITGEHUWELĲKT
De vader van de 13-jarige ‘Maria’ uit Burkina Faso
dwong zĳn dochter te trouwen met een man van 70.
Na drie dagen vluchtte Maria. Ze liep 169 kilometer
naar een opvanghuis voor jonge meisjes.
In Burkina Faso worden veel meisjes net als Maria op
heel jonge leeftĳd uitgehuwelĳkt. Eén derde van de
meisjes trouwt er voor ze 18 jaar zĳn. Veel van hen zĳn
al mama.
Eenmaal getrouwd zĳn de meisjes druk bezig met het
huishouden en het werk op het land. Er wordt van hen
verwacht dat ze zoveel kinderen krĳgen als hun
echtgenoten wensen. Daarbĳ wordt geen rekening
gehouden met wat de meisjes zelf willen en of een
zwangerschap geen gevaar kan zĳn voor hun
gezondheid. Een kans op onderwĳs is er nauwelĳks voor
hen.
Gedwongen huwelĳken en het uithuwelĳken van jonge
meisjes is in Burkina Faso verboden, maar de
autoriteiten spannen zich niet in de wet te handhaven.

VOORBEELDBRIEF
(datum, plaats)

Your Excellency,

Across Burkina Faso, thousands of girls and young women are being forced into early
marriage. Forced and early marriages are banned by Burkina Faso’s Constitution and
international law, but the authorities keep turning a blind eye.
I urge you to enforce the law and meet the country’s obligation to protect girls and
young women from forced and early marriages.

Yours sincerely,

(naam, handtekening)

STUUR JE BRIEF NAAR:

SCHRĲF JE EIGEN BRIEF

Ministry of Justice and Human Rights
Avenue de l’Indépendance
Ouagadougou 01 BP 526
Burkina Faso

Als je liever zelf een tekst maakt voor je brief, gebruik dan zeker
deze eis:
• Enforce the law and meet the country’s
obligation to protect girls and young
women from forced and early marriages.

STUUR DEZE MEISJES
EEN KAARTJE

Voorbeeldgroet:
I hope you fulﬁl your hopes and
dreams for the future!

Steek een hart onder de riem van deze meisjes in
Burkina Faso. De medewerkers van Amnesty Burkina
Faso zorgen ervoor dat jouw kaartje bij de meisjes
terechtkomen.

(Ik hoop dat al je dromen
mogen uitkomen!)

Adres:
Amnesty International Burkina
08 Avenue Houari
Boumedienne
08 BP 11344
Ouagadougou
Burkina Faso

JOUW BRIEF KAN

LEVENS VERANDEREN
DOE MEE AAN DE SCHRIJFMARATHON VAN 5 TOT
31 DECEMBER.
www.schrijfmarathon.be

Amnesty International, Kerkstraat 156, 2060 Antwerpen, 03 271 16 16, info@aivl.be

Vraag ook je vrienden om mee online actie te voeren via www.schrijfmarathon.be

