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Położenie kresu małżeństwom dzieci oraz
małżeństwom przedwczesnym i wymuszonym
Pomimo zobowiązań na szczeblu międzynarodowym, regionalnym i krajowym małżeństwa dzieci
oraz małżeństwa przedwczesne i wymuszone pozostają szeroko rozpowszechnionym na świecie
zjawiskiem ograniczającym prawa człowieka dziewcząt i kobiet oraz utrudniającym zmniejszenie
ubóstwa i rozwój. Także w samej UE małżeństwa wymuszone wciąż pozostają problemem.

Definicja, rozpowszechnienie i konsekwencje
Małżeństwo wymuszone zostało zdefiniowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) jako
małżeństwo zawierane przy braku pełnej i dobrowolnej zgody jednej lub obu ze stron bądź małżeństwo, w
którym jedna lub obie ze stron są niezdolne do zakończenia lub zerwania związku małżeńskiego, w tym z
powodu przymusu lub silnej presji rodzinnej lub społecznej. Może ono przyjmować różne formy, w tym
również postać małżeństwa zawieranego w wieku dziecięcym oraz małżeństwa przedwczesnego, w
przypadku których co najmniej jedno z małżonków ma poniżej 18 lat. Dane szacunkowe Funduszu Narodów
Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) wskazują, że w skali światowej w przybliżeniu 1 na 4 kobiety weszła
w związek małżeński przed osiągnięciem wieku 18 lat, a wśród nich ponad 1 na 3 – mając mniej niż 15 lat,
przy czym najwyższy odsetek małżeństw zawieranych w wieku dziecięcym oraz przedwczesnych małżeństw
odnotowuje się w Azji Południowej i w Afryce. Dziewczęta i kobiety są niewspółmiernie bardziej zagrożone
małżeństwem dzieci oraz małżeństwem przedwczesnym i wymuszonym, w tym także w UE, a skutki tego
mogą być dramatyczne dla niektórych osób, ponieważ ograniczają szanse zdobycia wykształcenia oraz
zwiększają ryzyko zdrowotne i ryzyko złego traktowania, włącznie z honorowym zabójstwem. Ponieważ
uniemożliwia to wyjście z zaklętego kręgu ubóstwa, konsekwencje dla rodzin i społeczeństw mogą być
również długotrwałe i międzypokoleniowe.

Prawo międzynarodowe i międzynarodowe standardy praw człowieka
Dobrowolna i świadoma zgoda obu stron na zawarcie małżeństwa jest wymagana na mocy wielu
instrumentów prawnych na szczeblu międzynarodowym, regionalnym i krajowym. Z grona państw
członkowskich UE 23 podpisały, a 11 również ratyfikowało Konwencję Rady Europy w sprawie zapobiegania i
zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (Konwencja Stambulska), w której uznano
małżeństwo wymuszone za naruszenie praw człowieka i formę przemocy uwarunkowanej płcią oraz
dokonano kroku naprzód w stosunku do poprzednich standardów, domagając się, by uznać je za
przestępstwo kryminalne. W grudniu 2013 r. Rada Praw Człowieka ONZ jednogłośnie przyjęła swoją pierwszą
w historii rezolucję w sprawie małżeństw dzieci oraz małżeństw przedwczesnych i wymuszonych, popartą
przez 107 państw, włącznie z wszystkimi 28 państwami członkowskimi UE oraz niektórymi państwami o
wysokim odsetku małżeństw zawieranych przez dzieci. W trakcie konsultacji ONZ podkreślono znaczenie
wyznaczenia celu położenia kresu małżeństwom dzieci oraz małżeństwom przedwczesnym i wymuszonym
jako środka sprzyjającego równości płci w opracowywanych obecnie ramach rozwoju na okres po 2015 r., w
którym to procesie uczestniczy właśnie UE.

Działania UE
We wnioskach z przeprowadzonego w 2014 r. badania stwierdzono, że małżeństwo wymuszone stanowi
problem w niektórych państwach członkowskich. Ponieważ prawo rodzinne w znacznej mierze wchodzi w
zakres ich kompetencji, próbują rozwiązać go w różny sposób. W ramach działań zewnętrznych w strategii UE
na rzecz praw człowieka na lata 2012–2014 uznano zapobieganie małżeństwom dzieci za jeden z priorytetów
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państw członkowskich i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. To zobowiązanie ponowiono w Planie
działania UE dotyczącym praw człowieka i demokracji na lata 2015–2019, którego jednym z celów jest zajęcie
się kwestią małżeństw dzieci oraz małżeństw przedwczesnych i wymuszonych. W ramach współpracy na
rzecz rozwoju cele unijnego planu działania w sprawie równości płci na lata 2010–2015 obejmowały zadbanie
o to, by problematyka równości płci była systematycznie ujmowana w programach rozmów z krajami
partnerskimi oraz uwzględniana we wszystkich obszarach polityki i programach. Jednak choć równość płci
miała być uznawana za priorytet lub istotny cel w co najmniej 75% wszystkich nowych projektów
rozwojowych finansowanych przez UE, do 2014 r. jedynie 28% nowych wniosków UE spełniało to kryterium.
Wnioski wyciągnięte z wewnętrznych przeglądów oraz zewnętrznych krytycznych analiz wskazują, że postępy
są powolne i nieregularne. Wśród zaleceń na rzecz poprawy sytuacji figuruje uwzględnianie aspektu płci nie
tylko w tradycyjnych dziedzinach takich jak kształcenie i zdrowie, ale objęcie nim również wszystkich innych
obszarów polityki, a zwłaszcza handlu, wzmocnienie przewodniej roli i zdolności analitycznych w zakresie
równości płci oraz lepsze wskaźniki pomiaru faktycznych wyników. Parlament Europejski zajął zdecydowane
stanowisko w kwestii zwalczania wszelkich form dyskryminacji i przemocy wobec kobiet, w tym małżeństwa
wymuszonego, oraz wezwał Komisję do sprzyjania ratyfikacji Konwencji Stambulskiej przez poszczególne
państwa członkowskie oraz wszczęcia procedury przystąpienia UE do tej konwencji, które to działanie
podjęła obecna komisarz odpowiedzialna za równouprawnienie płci.
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