BISARR TREND ANGÅENDE BARNÄKTENSKAP I HARYANA INDIEN
Chandigarh:
Hedersmord, grasserar i Haryana och har lett till en bisarr utveckling i landsbygdsområden:
byborna gifter i allt större utsträckning bort sina minderåriga döttrar och fruktar att
kärleksaffärer kan tvinga flickor att fly från sina hem. Enligt statliga utvecklingsdepartementet
för kvinnor och barn stoppades över 100 barnäktenskap under det senaste året.
Förra månaden räddades Poonam (16) från Sirsa distriktet av en grupp av distriktspoliser
från barnäktenskapet. Flickan ville ägna sig åt sin utbildning men hennes föräldrar var
orubbligt beslutna att tvinga henne till äktenskap. Strax innan äktenskapet skulle förrättas
kom en polisenhet till platsen och stoppade äktenskapet som skulle arrangeras.
'Efter förhör och undersökningar fick polisen veta att föräldrarna var oroliga för dotterns
framtid, om hon gick på college. Flickans föräldrar berättade om sina farhågor att flickan
kanske skulle gå förlorad om hon skulle bli kär - som polisen naturligtvis inte kan göra
mycket åt om detta skulle hända.
Men polisen hotade att arresterar föräldrarna om dessa gifte bort flickan nu och så
småningom gav föräldrarna med sig att skjuta upp äktenskapet tills flickan fyllt 18 år.
Polisofficeren i det lokala distriktet har hittills lyckats stoppa 20 sådana äktenskap, med
flickor i åldersgruppen 13-16 år.
''Detta är bara toppen av isberget”, eftersom den allmänna rädslan bland föräldrarna är att
om flickorna försvinner från byn, kan de hamna i dåligt sällskap", berättar han.
I Rewari distriktet var under förra året sju flickor på väg att giftas bort när polisen tillsammans
med en tjänsteman från socialförvaltningen anlände till platsen. Polisens undersökningar
visade att fem av dessa sju, var minderåriga, bland annat en flicka på endast sex år. ''Vad
händer om flickan flyr?” frågade byborna.
Byborna berättade: ”för oss är äktenskapet av minderåriga flickor endast symbolisk.” De sa
även att flickorna, så kallade "gona" (när flickan skickas för äktenskap till maken) kunde
göras senare. Denna sed och inställning innebär att föräldrarna vill befria sig från ansvaret
för dottern snarast möjligt. ”I fall de misstänker en eventuell kärleksaffär, kan de skicka
henne till hennes svärföräldrar som blir då tvungna att ta hela ansvaret för dottern”, berättar
Neelam Sharma, distrikts tjänsteman och ansvarig för lagstiftningen mot barnäktenskap och
tillade att 17 sådana äktenskap har stoppats i Rewari distriktet under det senaste året.
Babita Chaudhry, skyddsofficer mot barnäktenskap i Hisar, säger: ''På landsbygden i
delstaten Haryana finns hos föräldrarna inställningen att om sonen blir förälskad, så påverkar
det inte hans familj, men om det är en dotter, då betraktas det av föräldrarna som ett
angrepp på hennes heder.''
En statlig kommissionär för kvinnor och barns utvecklingsdepartement, Shakuntla Jakhu,
berättar: ”Vi försöker att bryta ett stereotyp tankesätt hos människor som betraktar flickor
som en börda. Vi erbjuder föräldrar incitamentet att gifta bort sina döttrar när de uppnår 18
års åldern.''
(Sukhbir Siwach / Times of India)
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