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Chandrakala kämpar mot barnäktenskap
Livet är inte lätt för kvinnorna i det tropiska Chitwan, nära gränsen till Nepal. Kastsystem,
jordlöshet, papperslöshet, fattigdom, barnäktenskap och analfabetism är vanliga i detta område
och en verklighet för många. Finska Missionssällskapets utvecklingssamarbete har gett
människorna verktyg för att kunna förbättra samhället och sina egna levnadsförhållanden. Här
berättar Chandrakala om sitt liv.
Kämpar mot barnäktenskap
Före vi börjar intervjun klättrar 37‐åriga Chandrakala Neupane vigt uppför ett träd med en
djungelkniv i handen. Det är dags att ge getterna mat och då hugger hon ner löv från träden.
Först då jobbet är klart, hinner Chandrakala sätta sig ner. Vi är i hennes hemby Bagai.
Att försöka få ett slut på barnäktenskapen är en hjärtesak för Chandrakala. Hon vet vad hon pratar
om för hon giftes själv bort då hon var 13 år.
-

Jag tänker ofta att om jag inte gifts bort så tidigt, så kunde jag ha studerat. Jag skulle ha
kunnat vara självständig och göra vad jag vill, funderar hon nu, 25 år senare.

Chandrakalas man är gästarbetare i Indien. Hon lever på en liten åkerplätt där hon har en
köksträdgård. Hon arrenderar också jord för att kunna odla ris. Av risskörden måste hon ge hälften
till mannen hon arrenderar av. Dessutom har hon getter och kor. Via Finska Missionssällskapet har
hon fått utbildning för att kunna börja med husdjursuppfödning och jordbruk.

Chandrakala hugger ner löv åt sina getter.

Chandrakala har tre barn, två pojkar och en flicka. Hon är mån om att ge sin dotter ett annorlunda
liv än sitt eget. Hennes dotter går i skola.
-

Eftersom jag själv inte har någon utbildning, har jag svårt att få jobb. Jag vill inte att min
dotter ska få samma problem. Jag gör mitt bästa så att hon ska få en utbildning.

Antalet barnäktenskap är ännu högt i Nepal, trots att man enligt lagen måste vara 20 år för att
gifta sig. Nästan 40 % av de unga kvinnorna gifts bort före de fyllt 18 år. Orsakerna till
barnäktenskapen är bland annat fattigdom, brist på utbildning, flickornas låga ställning, den
patriarkaliska kulturen och kastsystemet.
Chandrakala är med i en byagrupp som stöds av Finska Missionssällskapet. Genom att vara med i
gruppen har hon fått bättre självförtroende och utbildning om kvinnor och barns rättigheter. Hon
kämpar aktivt mot barnäktenskap och är med i en kommitté som försöker förhindra dem. Hon
tycker det är viktigt att hjälpa alla flickor, även om det inte alltid är så lätt.
-

En gång då jag försökte förhindra ett barnäktenskap, hotade flickans pappa mig och sade:
”Det angår inte dig vad jag gör med min dotter. Om du tar ansvar för henne, gifter jag inte
bort henne”.

Chandrakala anstränger sig mycket för att få ett slut på barnäktenskapen i sin hemtrakt.
-

Jag vill ha ett slut på dem i min egen släkt och i samhället i övrigt. Jag försöker övertyga
invånarna så bra jag kan. Oberoende av om jag lyckas eller inte, fortsätter jag berätta för
andra att man inte ska gifta sig för ung.

Finska Missionssällskapet stöder jordlösa, fattiga och diskriminerade folkgrupper i det tropiska
Terai i södra Nepal. Arbetet görs tillsammans med organisationen Samari Utthan Sewa (SUS).
Arbetet går ut på att förbättra utbildningen, hälsovården, utkomstmöjligheterna och tillgången
på mat. Invånarna får också utbildning om vilka rättigheter de har, man hjälper dem att skaffa
identitetsbevis och bekämpar kastdiskrimineringen.

Chandrakala är med i en kommitté som jobbar mot barnäktenskap.

