
India heeft het hoogste percentage 
kind huwelijken ter wereld. Psycholoog 

Kriti Bharti vond in het Indiaas recht 
verschillende wetten die dit fenomeen 

verbieden. 

V an ongeveer de helft van de 
huwelijken in de Indiase regio’s 
Rajasthan en Bihar zijn de bruid 

en bruidegom nog geen achttien. Uit 
het jongste VNrapport blijkt dat het 
percentage kindhuwelijken wereldwijd 
de afgelopen tien jaar spectaculair is 
gedaald: van 50 naar 27 procent. De VN 
streeft ernaar het kindhuwelijk binnen 
vijftien jaar compleet uit te bannen.
 Psycholoog Kriti Bharti (30, onge
trouwd) zet zich daar met haar stichting 
Saarthi Trust voor in sinds 2011: “Ik 
geloof deze cijfers niet. Ik zie nog net 
zoveel slachtoff ers als voorheen. Onlangs 
belde een meisje dat zou worden uitgehu
welijkt. Ik gaf het door aan het districts
hoofd om het te stoppen, maar later bleek 
het huwelijk op een andere plek alsnog 
gesloten. Toch ging deze zaak de boeken 
in als een geannuleerd kindhuwelijk.”  
 Bharti heeft een telefonische hulplijn 
en een opvangcentrum. Geregeld gaat ze 
in gesprek met gemeenschapsleiders om 
hen ervan te overtuigen kinderen niet te 
huwen. Haar belangrijkste wapen is de 
wet. “Tijdens mijn studie ontmoette ik 
Laxmi. Ze was als eenjarige uitgehuwe
lijkt en nu ze achttien was, was het tijd 
voor haar gauna, de echtverbintenis. Ze 
riep mijn hulp in. Toen ontdekte ik dat er 
een wet uit 2006 is die kindhuwelijken 
verbiedt. De minimumleeftijd waarop 
je mag trouwen is voor meisjes achttien 
en voor jongens 21. En de ontbinding 
van een huwelijk is géén scheiding: de 
meisjes hoeven niet te leven met dit 
stigma.” In 2012 is het huwelijk van 
Laxmi ontbonden. Een unicum. 
 Omdat de wet amper wordt toegepast, 
is Bharti sceptisch over de werelddoelen: 
“Het kind huwelijk is een ziekte. Gebrek 
aan educatie en de bruidsschat spelen 
daarin een grote rol. Sinds 1929 is er al 
een koloniale wet tegen het kindhuwelijk, 
maar er verandert nog te weinig.”
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Kriti Bharti – 30 jaar

Ik zie nog net zoveel 
slachtoff ers als voorheen


