
1. Bed for de 650 millioner piger og kvinder, der er blevet 
gift som børn. Bed om, at de må få lov til at erfare, hvor 
meget Gud elsker dem, og at han ønsker at frelse, forløse 
og beskytte dem. (Sl. 36, 6-7)
2. Bed for dem, der regner kvinder for underlegne og 
mindre værd end mænd. Bed om, at deres hjerter og sind 
må blive forvandlet. Gud skabte både mand og kvinde i sit 
billede og deres værdi er defineret herudfra. (1. Mos. 1, 27)
3. Bed om, at lokale og nationale regeringer må bakke op 
om piger og kvinder ved at sørge for uddannelse, sund-
hedsydelser, kompetencer og økonomiske muligheder. 
4. Bed for piger, der efter at være blevet voldtaget, er blevet 
tvunget til at gifte sig med voldtægtsforbryderen for at 
redde familiens ære. 
5. Bed om, at barnebrude må få den støtte og oplæring, der 
skal til for at deres børn må vokse op sunde og raske. Man-
ge nationer har taget initiativ til at give barnebrude oplæring 
i færdigheder og støtte til uddannelse.
6. Bed om, at piger, der løber hjemmefra for at undgå 
tvangsægteskab, må finde beskyttelse og tilflugtssteder. Bed 
Gud om at beskytte dem fra sexhandlere og fra alle, der vil 
gøre dem ondt. (Sl. 9, 9-11)
7. Bed om sikkerhed og beskyttelse af  piger på flugt og/
eller i humanitær krise. De står i fare for at blive udsat for 
fysiske og seksuelle overgreb. 
8. Bed for de 2 millioner piger og kvinder, der lider pga. 
fistler (en unormal forbindelse mellem to organer f.eks. 
mellem skeden og blæren eller tarmen), der forekommer, 
når barnet ikke kan passere bækkenet under fødslen. 
9. Bed om, at hjerter og sind må blive forandret i de kultu-
rer, hvor barnebrude bliver brugt som betalingsmiddel for 
gæld, som et redskab til at håndtere uoverensstemmelser 
eller til at slutte sociale, økonomiske og politiske alliancer. 
10. Bed om, at barnebrude må finde trøst og sandheden i 
Guds Ord. (1. Kor. 1, 3-4)
11. Bed om, at hver eneste nation må sætte den lovlige mi-
nimumsalder for ægteskab til 18 år. Bed om, at der må blive 
lavet sikkerhedsforanstaltninger, så der ikke gøres undtagel-
ser for at tvinge piger til ægteskab. 

Bed for...
12. Bed for børn født af  teenagemødre. De har ofte større 
risiko for at få sundheds- og ernæringsmæssige problemer. 
Børneægteskaber er tit forbundet med større risiko for både 
mor og barn.
13. Bed om, at barnebrude må erfare, at Gud elsker dem. ”For 
din skaber tager dig til hustru… Ja, Herren har kaldt på dig, en 
forladt og bedrøvet hustru; skulle en hustru fra ungdommen 
forkastes? Siger din Gud” (Es. 54, 5-6)
14. Bed om, at børneægteskaber ikke må bruges som manipu-
lation. I nogle kulturer er brudeprisen en kærkommen indtægt 
for en fattig familie. Brudgommen vil få tildelt en mindre 
medgift, hvis bruden er ung. 
15. Bed om, at ægtemænd, der har giftet sig med barnebrude, 
må elske dem og behandle dem værdighed og respekt. ”Mænd, 
elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken og givet 
sig hen for den.” (Ef. 5, 25-26)
16. Bed om, at Gud må røre hjerter og sind i de forskellige 
samfund og kulturer mht. børneægteskaber. 
17. Bed om, at barnebrude må få mulighed for at lytte til 
KmH-programmer, så de kan blive åndeligt opmuntret og få 
praktisk viden til at tage sig af  deres familier. 
18. Bed for det fortsatte samarbejde mellem globale, regiona-
le, nationale og lokale statslige organer, der arbejder henimod 
afskaffelsen af  børneægteskaber – både de tidlige og tvungne. 
(Dan. 2, 21)
19. Bed for de kvinder, der blev gift som børn, og som senere 
er blevet forladt, skilt eller blevet enker. Bed om, at de må få 
det, de trænger til, og blive styrket og opmuntret til at tage sig 
af  deres familier.
20. Bed for piger fra fattige familier og fra landdistrikter. De 
står i større risiko for at blive solgt som barnebrude. Mange af  
disse brude har kun ringe eller ingen skolegang. 
21. Bed for barnebrude, der er udsat for vold i hjemmet. 
Mange er ofre for fysisk, seksuelt, verbalt eller følelsesmæssigt 
misbrug. (Sl. 140, 1)
22. Bed om, at tilbagegangen i børneægteskaber må fortsætte. 
I løbet af  de sidste 10 år er antallet af  barnebrude faldet fra 25 
til 21 % på verdensplan. 
23. Bed om, at Guds syn på ægteskabet – mellem én mand og 
én kvinde – må blive udbredt i de forskellige kulturer rundt 
omkring i verden. Bed også om at der må blive undervist i sek-
suel afholdenhed, og at det må blive praktiseret i kulturer rundt 
omkring i verden. (Hebr. 13, 4)

24. Bed om beskyttelse af  barnebrude. ”Alle, der søger 
tilflugt hos dig, skal glæde sig, de skal juble til evig tid. Du 
beskytter dem, og de, der elsker dit navn, skal fryde sig 
over dig.” (Sl. 5, 12)
25. Bed om, at der må blive sat en stopper for kvinde-
lig omskærelse som et ritual for overgangen til kvinde. 
Ritualet bliver ofte efterfulgt af  børneægteskab. Vi takker 
Gud for de fremskridt, der er blevet gjort i Etiopien for 
at bringe denne praksis til ophør. 
26. Bed om, at der må blive udarbejdet og håndhævet 
love om børneægteskaber, og om at smuthuller og und-
tagelser i de eksisterende love må blive fjernet. (5. Mos. 
11, 1)
27. Bed om, at barnebrude må få frihed til at fortsætte 
deres skolegang. Fattigdomscirklen fortsætter i generatio-
ner, hvis piger mister denne mulighed for uddannelse. 
28. Bed om, at barnebrude ikke må blive tvunget ind i ar-
mene på menneskehandlere. Dette medfører ofte større 
risiko for HIV-infektion. (Sl. 38, 22-23)
29. Bed om, at lærere og samfundsledere må oplyse piger 
om retten til at nægte at indgå tvangsægteskab, og at de 
må beskytte disse piger, hvis deres forældre ikke vil lytte. 
30. Bed om, at barnebrude må blive styrket. ”Frygt ikke, 
for jer er med dig, fortvivl ikke, for jer er din Gud. Jeg 
styrker dig og hjælper, min sejrrige hånd holder dig fast.” 
(Es. 41, 10)
31. Bed om, at fædre må elske deres døtre, behandle dem 
med værdighed, opmuntre dem til at få en uddannelse og 
forsvare dem mod skadelige kulturelle praksisser. (1. Kor. 
13, 6-7)
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Gaver til Kvinder med Håb 
kan indbetales på giro
 +01<         +5165989< 
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1551 (reg. nr.) 516-5989 Mrk. gaven “KmH”

Du kan også give via MobilePay nr.: 22133
Ønskes fradrag:
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”Fokus på Kvinder med Håb” er et program på 
Norea WebRadio, som sendes den 4. mandag i hver 
måned kl.14.30. Genuds. tirsdag kl. 20.30.

Du har mulighed for at komme med forslag til 
emner, som der vil blive bedt for i programmet. 
Send en mail til radio@norea.dk, ring til 7021 2321 
eller send en sms til 5242 5282. (Læs mere på www.
norea.dk)

Du kan høre Norea WebRadio via en internetradio 
eller på din computer. På computer går du ind på 
hjemmesiden norea.dk

Radio Aadalen sender programmet ”Fokus på 
Kvinder med Håb” den fjerde torsdag i måneden kl. 
19.05. Som noget nyt vil Lindin Radio på Færøerne 
også sende programmet. Tidspunktet er pt ukendt.

Ægteskabet er Guds gode ordning: én mand og én 
kvinde forenet for Gud - med løftet om at elske og re-
spektere hinanden.

Dette står i stærk kontrast til de 650 millioner piger og 
kvinder i verden i dag, der er blevet bortgiftet som børn - 
ofte imod deres vilje. Desværre er det et problem af  global 
rækkevidde, da det påvirker ethvert land og enhver kultur, 
etnicitet og religion. 

Der er tale om børneægteskab, når en eller begge parter er 
under 18 år. Der kan yderligere være tale om tvangsægteskab, 
hvis det er foregået uden den enes eller begge personers 
fulde samtykke. 

Børneægteskab har været praktiseret rundt om i verden i 
tusindvis af  år. Kulturelle traditioner, som troen på at piger 
er mindre værd end drenge og blot en økonomisk belastning 
for familien, er med til at holde denne farlige skik i live. Bør-
neægteskaber er ødelæggende både for pigerne, deres børn 
og vores kultur i al almindelighed. Pigebørn er hverken fysisk 
eller følelsesmæssigt parate til at blive hustruer og mødre. 
Fordi deres kroppe ikke er udviklet nok, risikerer de at få 
komplikationer under graviditeten som f.eks. fistler, vaginale 
og anale brud, der vil føre til langvarige sundhedsproblemer, 
skam og isolation. Disse barnebrude bliver tit ofre for fysisk, 
seksuelt og følelsesmæssigt misbrug. Deres sårbare tilstand 
gør dem også til lette ofre for menneskehandlere og andre 
mennesker med voldelige hensigter. 

Heldigvis har den kendsgerning, at flere samfund i højere 
grad respekterer og værdsætter kvinder, ført til større foran-
dringer på dette område. Der er blevet dannet grupper som 
”Girls Not Brides” (Piger Ikke Brude) for at løse problemet. 
Et verdensomspændende partnerskab bestående af  mere end 
1000 organisationer fra forskellige civilsamfund i 95 lande, 
har forpligtet sig på at bringe børneægteskaber til ophør og 
gøre piger i stand til at opfylde formålet med deres liv. 

Problemet med børneægteskaber har også fået FN’s bevå-
genhed. - Må vi som kristne bede om ægteskaber, der glæder 
og ærer Gud! (Ef. 5, 33)
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