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A statisztikák alapján az afrikai Niger áll a legrosszabbul, itt 
a 20-24 éves lányok 76 százaléka házasodott 18 éves kora 
előtt, Indiában viszont 10 millió 63 ezer olyan 20-24 éves lány 
él, aki 15 (!) éves kora előtt házasodott.
Nem véletlen, hogy az ENSZ – kanadai felterjesztés alapján 
– 2011. december 9-i ülésén egyöntetűen úgy határozott, 
hogy október 11. legyen a Leánygyermekek ünnepnapja. 
A világszervezet évente változó tematikájú kampányokkal hívja 
fel ezen a napon a figyelmet a 18 év alatti lányokat fenyegető 
veszélyekre és problémákra. Az első, 2012-es kampány 
jelmondata ez volt: „Legyen vége a gyermekházasságnak”!
Az sem véletlen, hogy Stephanie Sinclair New York-i 
fotóriporter ezen a napon hívta életre alapítványát „Too Young 
to Wed” (Túl Fiatal a Házassághoz) néven. A szervezet fő 
célkitűzése, hogy „vizuális bizonyítékok”, azaz fényképek 
segítségével felhívja a figyelmet az akaratuk ellenére, 
gyermekkorukban kiházasított lányokat fenyegető veszélyekre, 
bántalmazásokra és betegségekre. 
Stephanie munkája azonban tíz évvel korábban kezdődött: 
háborús riporterként az afganisztáni Heratban olyan nőket 
és lányokat fényképezett, akik felgyújtották magukat. 
A kórházban döbbent rá a fotós, hogy az öngyilkos nők 
szinte mindegyike kényszerből házasodott gyermekkorában. 

Sinclair a látottak hatására a következő éveket azzal 
töltötte, hogy több mint 50 országban fényképezte a fiatal 
korukban, kényszerből kiházasított lányokat családjaik, férjeik 
társaságában. 
Az UNFPA-val szoros együttműködésben globális 
mádiakampányt indított, hogy felhívja a figyelmet a problémára. 
Fényképei megjelentek a legnagyobb online hírportálokon és 
magazinokban, így a National Geographic, Marie Claire, Time, 
Newsweek oldalain. Munkáit több rangos pályázaton díjazták. 
Az itt látható, jemeni lányfeleségekről készült fényképe a World 
Press Photo-n kapott első helyezést 2011-ben. 
A Too Young to Wed utazó kiállítása – Stephanie 
gyermekházasságokat bemutató fényképei –, valamint 
a csatlakozó előadások bevételeiből és adományokból az 
alapítvány olyan civil szervezeteket munkáját támogatja, 
amelyek a kényszerházasságból sikeresen kimenekült nők 
életének újrakezdését segítik programjaikkal. 
Stephanie Sinclair évtizedes munkája kétségtelenül 
egyedülálló: képeivel először hívta fel markánsan a világ 
figyelmét a kényszerházasság intézményére, ezzel válaszra 
és akciótervek kidolgozására késztette a legnagyobb 
segélyszervezeteket és az ENSZ intézményeit. 
Részletek: tooyoungtowed.org.  

GYEREKFELESÉGEK
Ma minden harmadik, 18. évét be nem töltött lány feleségként él a fejlődő világ országaiban, a 15 év 
alatti lánygyermekek közül pedig minden kilencedik él házasságban az ENSZ Népesedési Alapja (UNFPA) 
jelentése szerint. A szervezet becslései alapján évente 17,4 millió fiatal vagy kiskorú lány kerül házastársi 
kötelékbe, ez naponta 47 ezer házasságot és 20 ezer szülést jelent. A Girls Not Brides nemzetközi szervezet 
szerint napjainkban 700 millió olyan nő él, aki 18 éves kora előtt házasodott, és ha a növekedés üteme 
így folytatódik, 2050-re számuk elérheti az 1,2 milliárd főt.

SOROZAT   —
VILÁG-KÉP

SZÖVEG   –
PÁCZAI TAMÁS

Tahani (bal oldalon, rózsaszín ruhában) 6 évesen házasodott össze férjével, aki akkor volt 25 éves.  
Házuk kertjében álltak Stephanie Sinclair kamerája elé korábbi osztálytársával, Ghada-val, aki szintén kislánykorában házasodott. 

 Jemenben a nők közel fele gyermekkorában megy férjhez. Jemen, 2010. június 10.
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