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Amnesty International

P.O. Box 1968

1000 BZ Amsterdam

The Netherlands

To: Dr. Shireen Mazari, Minister of Human Rights

Dear Minister,

We, children of the Netherlands, would like to draw your attention to the problem of underage 

marriage. Children who marry find their childhoods cut short and their education abandoned, as girls 

take on housework and boys struggle to provide for families they are too young to have. Married 

children become parents too soon, and girls face serious health risks, including death, due to early 

pregnancy. Married girls are also at higher risk of domestic violence, including marital rape, than 

women who marry later.

Therefore, we urgently call on your government to prohibit underage marriage and raise the minimum 

marriageable age of girls to 18. We urge you to pass the Child Marriage Restraint (Amendment) Act 

2018 promptly and to enforce it immediately and effectively once it is enacted into a law.

Yours sincerely,

Paras woont in Hyderabad, een stad in Pakistan. Toen ze 14 jaar was, werd ze uitgehuwelijkt aan haar neef. 

Maar als je 14 bent, wil je toch leuke dingen doen met je vriendinnen en moet je naar school. In Pakistan komt 

het nog vaak voor dat jonge meisjes tegen hun zin moeten trouwen. En dat mag niet volgens de kinderrechten.

  ACTIEVOEREN TEGEN KINDHUWELIJKEN  
Paras was gedwongen om te trouwen en werd heel ongelukkig. Ze werd geholpen door Shirkat Gah, een 

organisatie die opkomt voor de rechten van vrouwen en meisjes en strijdt tegen kindhuwelijken. De mensen 

van Shirkat Gah hebben veel gepraat met de ouders van Paras. 

Na anderhalf jaar vonden haar ouders het eindelijk goed dat Paras ging scheiden van haar man. Nu is 

Paras 18 en is ze zelf vrijwilliger bij Shirkat Gah. Ze geeft aan andere meisjes en moeders voorlichting over 

kindhuwelijken, want die moeten stoppen! Lees meer over Paras en bekijk haar filmpje op amnesty.nl/paras

 ROEP DE REGERING VAN PAKISTAN OP TROUWEN ONDER DE 18 TE VERBIEDEN 
Zet je handtekening onder deze petitie. Stuur de petitie vóór 31 december 2019 naar Amnesty International,  

t.a.v. afdeling Educatie, Postbus 1968, 1000 BZ Amsterdam. Paras gaat door met haar strijd tegen kindhuwelijken 

in Pakistan. Blijf op de hoogte van haar activiteiten en volg haar via instagram op @amnestyopschool.

We gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Kijk voor meer informatie op amnesty.nl/privacy.

 TROUWEN ALS JE NOG KIND BENT 

Een jong bruidje tijdens een huwelijksplechtigheid. © Asif Hassan-AFP-Getty Images
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Met deze petitie vragen we de minister van 

Mensenrechten ervoor te zorgen dat meisjes 

niet mogen trouwen voor ze 18 jaar zijn. 

De wet daarvoor ligt al klaar. 

Daarom vragen we de minister

deze wet snel uit te voeren.

 ACTIEVOEREN TEGEN 
 KINDHUWELIJKEN 

 STOP KINDHUWELIJKEN IN PAKISTAN 
In Pakistan trouwen veel meisjes op jonge leeftijd. 

Zij zijn nog gewoon kind. De gevolgen zijn groot: de 

meisjes gaan niet meer naar school, want ze moeten het 

huishouden doen. Daardoor zullen ze later waarschijnlijk 

geen goede baan vinden en blijven de meisjes arm. Ook 

krijgen ze vaak op jonge leeftijd kinderen, wat leidt tot 

gezondheidsproblemen. Een meisje dat voor haar 15e 

zwanger wordt, heeft vijf keer zoveel kans om tijdens de 

zwangerschap te sterven als een volwassen vrouw.

Kinderen moeten kunnen spelen en naar school gaan, ze moeten niet 
gedwongen worden om te trouwen. © Reuters Fayaz Aziz
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