
Dětské sňatky 

Dětský sňatek je podle UNFPA (2020) definován jako 

sňatek, kdy alespoň jeden z manželů je mladší 18 let. 

Obecně je považován za ilegální. 

Proč jsou dětské sňatky problémové?

• Porušují lidská práva dětí a omezují jejich budoucí příležitosti. 

• Děti přicházejí o základní právo si beze strachu a nátlaku zvolit, 

koho a kdy si vezmou. 

• Dětské sňatky jsou spojeny s brzkým těhotenstvím, kdy tělo není 

dostatečně vyvinuto, a zvyšuje se tak riziko úmrtí matek i 

novorozeňat. Komplikace s těhotenstvím jsou dokonce 

nejčastější příčinou úmrtí u dospívajících dívek. 

• Dívky předčasně ukončují školní docházku, a tudíž bývají často 

nevzdělané v oblasti ochrany před pohlavně přenosnými 

onemocněními a neplánovaným těhotenstvím. 

• Nedostatek vzdělání také souvisí s jejich horším postavením ve 

společnosti, kdy si neuvědomují svoje práva, a jsou tak 

náchylnější ke zneužívání.

37 000 dívek mladších 

18 let je denně 

provdáno po celém 

světě

Každá 9. dívka

v rozvojových zemích

je provdána před 

dovršením 15 let

Proč k dětským sňatkům dochází? 

• Dětské sňatky jsou běžné hlavně 

v rozvojových zemích, kde se mnoho 

rodin potýká s chudobou. 

• Zejména dívky bývají vnímány jako 

břemena a komodity kvůli genderové 

nerovnosti.

• Rodiče tak v brzkém sňatku vidí finanční 

úlevu, a to i v podobě věna.

• Dětská nevěsta také bude mít 

„zajištěnou“ budoucnost a 

odpovědnost se přenese na manžela.
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Koho se dětské sňatky týkají?

• Dětské sňatky se týkají hlavně dívek, ovšem i chlapci mohou být 

v menší míře ohroženi.

• Současně je provdáno asi 700 miliónů žen v dětském věku.

• Nejčastější věk dětských nevěst se uvádí 16–17 let.

• UNFPA odhaduje, že až 30 % všech dětských nevěst bylo 

dokonce mladších 15 let. Zaznamenány jsou i případy 

provdaných dívek mladších 10 let.

• Věkový rozdíl mezi dětskou nevěstou a jejím ženichem bývá 

zpravidla vysoký.

Kde se dětské sňatky uskutečňují? 

• V absolutním počtu se nejvíce dětských nevěst nachází v jižní Asii.

• Nejvyšší míry dětských sňatků jsou ale v západní a střední Africe, 

kde více než čtyři z deseti dívek je provdáno před osmnáctými 

narozeninami.

• Ovšem výjimkou nejsou ani vyspělé státy (např. Velká Británie, 

USA), kde se ne vždy jedná o komunity přistěhovalců, jak se 

někteří mylně domnívají. 

Země s nejvyšším procentuálním zastoupením dětských nevěst:

*dotazovány byly ženy ve věkové kategorii 20–24, zda byly při uzavření
sňatku mladší než 18 let 

Niger 74,5 %

Čad 71,5 %

Mali 70,6 %

Bangladéš 66,2 %

Guinea 63,1 %

Středoafrická republika 60,6 %

Mosambik 52,0 %

Nepál 51,2 %
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Jak dětským sňatkům podle UNICEF zabránit?

• Dostatečné vzdělání: díky vzdělání jsou si ženy vědomy svých 

hodnot a jsou schopny vést debaty, které se týkají jejich snů a 

budoucnosti.

• Síť pomoci: učitelé a pedagogové mohou dokázat v dívkách 

probudit pocit sebevědomí a sebelásky, zároveň dívky potřebují 

místo, kde se cítí v bezpečí a mohou se svěřit.

• Debaty s rodiči a komunitou: kampaně poskytující informace 

rodičům mohou pomoct ve zvážení všech aspektů brzkých 

svateb a sňatek tak oddálit

• Nabídka ekonomické pomoci: mnoho rodin provdává své dcery 

s vidinou zlepšení ekonomického postavení rodiny. Některé 

programy proto dotují dívkám vzdělání nebo přispívají na chod 

domácnosti a potřeby dívek

• Zákony: legislativa jednotlivých zemích by měla stanovit zákony 

pro věkovou hranici uzavření sňatku a zároveň trestat za nucení 

nezletilých ke sňatku.
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