Kényszerházasság - definíció
A kényszerházasság az, amikor valakit kényszer, fenyegetés vagy
megtévesztés útján házasságra bírnak, annak tájékoztatáson alapuló
beleegyezése
nélkül.
A
kényszerházasság
az
emberkereskedelem
1
jelenségének egyik formája.
A kényszerházasság az amikor fizikai (pl.: fenyegetés, fizikai vagy
szexuális
erőszak)
vagy
érzelmi
és
(pl.:
szégyenérzet
felhasználásával) pszichológiai nyomást gyakorolnak valakire
a
2
házasságra elérése érdekében.
Annak a tévhitnek ellenére, hogy a kényszerházasság csak bizonyos
kultúrákban és társadalmakban fordul elő, a kényszerházasságot nem a
kulturális különbségek határozzák meg. Ennek a fajta kizsákmányolásnak
áldozatai gyakran lehetnek kitéve zaklatásnak és kizsákmányolásnak
(pl. munkacélú, szexuális célú stb.), azok által a családok által
akiknek eladták őket. 3 A kényszerházasság egy a rabszolgasághoz
fogható jelenség, a nemi alapú erőszak egyik formája, ami sérti az
emberi jogokat. A kényszerházasság jelensége világszerte jelen van,
nem függ attól, hogy melyik kulturális csoporthoz, valláshoz vagy
etnikai
csoporthoz
tartozunk.
Bárki
válhat
kényszerházasság
áldozatává
életkortól,
nemtől
és
szexuális
irányultságtól
függetlenül. Habár fiúk és férfiak egyaránt válhatnak kényszerházasság
áldozatává, fiatal nők és lányok a leggyakoribb áldozatai a
jelenségnek.4
A rabszolgaság, a rabszolgakereskedés, valamint a rabszolgasághoz
hasonló intézmények és gyakorlatok eltörlése tárgyában Genfben, az
1956. évi szeptember hó 7. napján kelt Kiegészítő Egyezmény 1.
cikkének megfelelően a kényszerházasság az, ha
 „nőt szülei, gyámja, családja, bármely más személy vagy bármely
más

csoport

szolgáltatás

részére
ellenében

lerótt
a

pénzbeli

visszautasítás

vagy
jogának

természetbeni
kizárásával

eljegyeznek vagy férjhez adnak;
 nőt férje, férjének családja vagy nemzetsége harmadik személynek
visszteher mellett vagy más módon átengedhet;
 nőt férje halálával más személy örökölhet;
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 minden olyan intézmény vagy gyakorlat, melynél fogva gyermeket
vagy 18 éven aluli fiatalkorút egyik, vagy mindkét szülője vagy
gyámja - visszteher mellett vagy anélkül - harmadik személynek
adhat át a gyermek, illetve fiatalkorú személyének vagy munkájának
kizsákmányolása céljából.”5
Világos különbség van az elrendezett és a kényszerházasság között.
Elrendezett házasság esetén a felek önként lépnek házasságra, habár
családjuk meghatározó szerepet tölt be a partner kiválasztásában.
Bármilyen formájú kényszer fennállása esetén már kényszerházasságról
van szó. A kényszerházasság önmagában is az emberi jogok megsértése,
mivel megfosztja az áldozatokat a partnerük szabad megválasztásának
és az életüket érintő alapvető döntések meghozatalának jogától. Ez
további emberi jogi jogsértésekhez vezethez, mint a fogvatartás,
szexuális erőszak, családon belüli erőszak és kényszerterhesség. Több
kiváltó ok azonos a „becsület” alapú erőszak más formáival. A
kényszerházasság egy kizsákmányolási forma, ezért azt úgy is kell
kezelni. A fennálló eseteket a már meglévő, gyerekeket és a családon
belüli
erőszak
áldozatait
védő
keretekkel,
irányelvekkel
és
6
eljárásokkal kell kezelni.
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