
ZMUSZONA DO MAŁŻEŃSTWA
W WIEKU ZALEDWIE 11 LAT 
DZIEWCZYNKI ZMUSZANE DO MAŁŻEŃSTWA, BURKINA FASO



W wieku 13 lat Maria* została zmuszona  
do poślubienia 70-letniego mężczyzny,  
który miał już pięć żon. Kiedy nie chciała  
się zgodzić, ojciec zagroził, że ją zabije. 

W całym Burkina Faso tysiące dziewcząt  
i młodych kobiet, takich jak Maria, są zmuszane 
do małżeństwa w młodym wieku. Jedna na trzy 
dziewczyny wychodzi za mąż przed ukończeniem 
18 roku życia – niektóre nawet w wieku 11 lat. 
Muszą urodzić tyle dzieci, ile chcą ich mężowie, 
niezależnie od własnych planów oraz tego,  
że wczesna ciąża stanowi poważne zagrożenia 
dla ich zdrowia i życia.

Po ślubie wiele z nich musi gotować, sprzątać, 
przynosić wodę i pracować w polu od świtu  
do zmierzchu. Tylko nieliczne mają szansę 
kontynuować edukację. 

Niektóre dziewczynki robią wszystko, co w ich 
mocy, by uniknąć małżeństwa z przymusu – mimo 
ogromnej presji ze strony rodziny i społeczeństwa. 
Maria w trzy dni przeszła prawie 170 km, 
szukając ratunku w schronisku dla dziewcząt. 

Choć konstytucja Burkina Faso i prawo 
międzynarodowe zabraniają zmuszania  
do małżeństwa i małżeństw dzieci, władze  
kraju wciąż lekceważą te zobowiązania.

Rząd Burkina Faso musi egzekwować obowiązujące 
prawo i chronić dziewczęta oraz młode kobiety przed 
małżeństwami z przymusu. Możesz im pomóc.    

*Imię bohaterki zostało zmienione.

DZIEWCZYNKI ZMUSZANE  
DO MAŁŻEŃSTWA
BURKINA FASO

Napisz do rządu  
Burkina Faso

Pokaż im, że nie są same!

Wezwij Ministerstwo Sprawiedliwości i Praw Człowieka, 
by przestało lekceważyć obecny stan rzeczy i podjęło 
działanie, by powstrzymać kolejne małżeństwa zawierane 
pod przymusem i we wczesnym wieku. Napisz do nas,  
a my przekażemy listy odpowiednim władzom.

Amnesty International Polska
ul. Piękna 66a/2
00-672 Warszawa
 z dopiskiem dla: Ministerstwo Sprawiedliwości  
i Praw Człowieka w Burkina Faso

Wyślij list solidarnościowy do dziewczynek i młodych 
kobiet z Burkina Faso, które uciekły przed małżeństwem  
z przymusu, oraz do pracowników i pracowniczek 
schronisk pomagających bronić ich praw. Okaż im swoje 
wsparcie. Korespondencję kieruj na adres:

Amnesty International Polska
ul. Piękna 66a/2
00-672 Warszawa
z dopiskiem: dla dziewczynek i kobiet z Burkina Faso
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