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Introduktion
LatiCe vill göra skillnad, särskilt för kvinnor, flickor och pojkar, så att nästa generation kan
utöva sina sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter fullt ut i en jämlik och rättvis miljö.
Med denna tematiska dossier vill vi synliggöra och öka medvetenheten om ett oroande problem
som påverkar Latinamerika och Karibien: tidiga graviditeter. Graden av barnafödande bland
flickor (10-14 år) och tonåringar under 18 år i regionen är den högsta i världen efter Afrika
söder om Sahara.

(Globalt sett är 46 födslar per 1000 av flickor) (PAHO/

WHO/UNICEF/UNFPA). Siffrorna är inte helt tillförlitliga, men det verkar som om cirka 20
procent av dessa tidiga graviditeter sker bland flickor mellan 10 och 14 år. Dessa
barngraviditeter är naturligtvis resultatet av sexuellt våld. Enligt vissa källor är Nicaragua och
Dominikanska republiken de länder i regionen som har den högsta andelen ungdomar som blir
mödrar (1 av 5 unga kvinnor i åldern 15-19 år har blivit mödrar) 1 . I Honduras, Guatemala och
Venezuela är andelen tonåriga mödrar över 15 % 2 . Den lägsta andelen tonårsmammor finns i
Uruguay och Trinidad och Tobago (endast 10 %).3
Oplanerade graviditeter och påtvingat moderskap har allvarliga konsekvenser på olika nivåer,
både personliga och sociala. En flicka/tonåring som blir gravid och tvingas bli mamma hamnar
i en utsatt situation eftersom hon måste avbryta sina studier och i många fall inte kommer att
återvända till dem, vilket gör det svårt för henne att fullt ut utöva sina ekonomiska och sociala
rättigheter i framtiden.
Många av dessa flickor och tonåringar riskerar att dö, ibland på grund av att de drabbas av djup
depression som leder till självmordstankar, men också på grund av brist på adekvat hälsovård
eller osäkra aborter. Mödradödlighet är en av de tre vanligaste dödsorsakerna bland
tonårsflickor i åldern 15-19 år, och risken att dö av graviditetsrelaterade orsaker är upp till tre
gånger högre bland flickor i åldern 10-14 år. Det uppskattas att det årliga antalet osäkra aborter
bland tonåringar i regionen kan vara så högt som 670 000.4

1

Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe.
https://oig.cepal.org/es/indicadores/maternidad-adolescentes.
2
https://ayudaenaccion.org/blog/mujer/embarazo-adolescencia/
3
Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe.
adolescentes.https://oig.cepal.org/es/indicadores/maternidad-adolescentes
4
Embarazo en Adolescentes. https://lac.unfpa.org/es/temas/embarazo-en-adolescentes
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Det är tydligt, baserat på den korta presentationen ovan, att tidiga graviditeter innebär sociala,
politiska och ekonomiska utmaningar för länderna i Latinamerika och Karibien, utmaningar
som regeringarna måste ta sig an med en tydlig förebyggande politik. Detta är vad Carolina
Vásquez Araya hävdar i sin artikel som är utgångspunkten för denna dossier. Flickor-mödrar
ingår inte i myndigheternas prioriteringar. För Vásquez Araya är graviditeter hos flickor och
tonåringar brottsliga sexuella övergrepp och bör därför beaktas. Det är upp till myndigheterna
att vidta åtgärder för att skydda barn.
Artikeln av Mirna Montenegro Rangel (Observatorio en salud sexual y reproductiva -OSARde Guatemala) handlar om den situation som flickor och tonåringar som blir gravida till följd
av sexuellt våld tvingas möta. Den belyser bristerna när det gäller adekvat rättslig behandling
av fall av sexuellt våld och när det gäller den hälsovård som dessa flickor och tonåringar som
tvingas möta ett oönskat moderskap får.
I artikeln av Virginia Gómez de la Torre Bermúdez (Fundación Desafío) presenteras situationen
för tidiga graviditeter i Ecuador och dess konsekvenser för flickor och tonåringar. Hennes text
avslutas med att peka på något som tyvärr förekommer i alla latinamerikanska och karibiska
länder, nämligen att befolkningen inte kan utöva sin rätt till omfattande hälsovård. Ana Cordero
påpekar för sin del att det i Ecuador, både inom hälso- och sjukvården och i samhället, finns en
föreställning om att kvinnor, bara för att de är kvinnor, har en modersinstinkt, vilket är
anledningen till att även tonåringar och flickor som har blivit våldtagna tvingas in i moderskap.
Ingrid Viana Leão, Beatriz Galli och Sandra Lia Bazzo Barwinski från CLADEM analyserar
graviditet och moderskap bland barn och ungdomar som ett resultat av sexuellt våld i Brasilien.
Analysen synliggör den strukturella rasism som finns inom hälso- och sjukvården och det
bristande uppfyllandet av sexuella och reproduktiva rättigheter. Artikeln avslutas med
rekommendationer till den brasilianska staten. Ligia Cardieri (Rede Feminista Saude)
presenterar också situationen för tidiga graviditeter i Brasilien med en statistisk översikt (20102020) som visar på en nedåtgående trend i de olika regionerna i landet. Det slutliga förslaget är
att för att förhindra nya graviditeter eller för att stödja flickor som har blivit mödrar är det
nödvändigt att hälso- och sjukvård, socialt stöd och utbildning samordnas i en gemensam insats.
Nathalie Iriarte Villavicencio analyserar graviditet bland flickor och tonåringar i Bolivia, där
23 procent av de bolivianska kvinnorna mellan 10 och 19 år är mammor. Denna text ger oss en
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inblick i konsekvenserna av tvångsmödraskap genom berättelser från flickor och tonåringar
som lever i denna situation.
För Antonella Acosta och Luz Omar Zboron, från Socorristas en Red, innebär tidig graviditet
att flickors och tonåringars rättigheter kränks, till exempel, på grund av olika aspekter som rör
sexualitet, svårigheter att få tillgång till sexuella och icke-reproduktiva rättigheter, brist på
sexualundervisning, kulturella mandat kring kön och moderskap samt diskriminering på grund
av klass, ålder, territorium och etnicitet. I artikeln av Mabel Bianco (FEIM) belyses bland annat
sambandet mellan moderskap för barn och tonåringar och barnäktenskap, tidiga äktenskap och
tvångsäktenskap/sammanboende. Bianco påpekar att Latinamerika och Karibien är den tredje
kontinenten med den högsta förekomsten av barnäktenskap/sammanboende.
Dossiern avslutas med Stulna Liv, en presentation av OSAR (Observatorio en salud sexual y
reproductiva de Guatemala) som med hjälp av fotografier och korta personliga berättelser
hjälper oss att förstå detta problem och de konsekvenser som tidiga graviditeter har för flickor
och tonåringar när det gäller utövandet av deras mänskliga rättigheter.

Introduktion

4

Förlorad barndom, kostnaden för ett orättvist system

Förlorad barndom, kostnaden för ett orättvist system

5

Förlorad barndom, kostnaden för ett orättvist system
Carolina Vásquez Araya 5
Barndomens tragedi slutar inte med bristande tillgång till utbildning, utan
fortsätter med ett liv fullt av omväxlingar.
Pressen ger bilden av en flicka i sin bys traditionella klädsel som desperat döljer sitt ansikte för
tabloidernas kameror. Hon är en flicka, knappt 12 år gammal, analfabet, som födde ett barn efter
åtta månaders graviditet utan att ens hennes egen mor märkte det och som av någon otillräckligt
utredd anledning har dödat sitt nyfödda barn.
Ursprunget till hennes graviditet? Det spelar egentligen ingen roll. I våra länder är antalet
våldtäkter, incest, människohandel och allmänt sexuellt våld mot flickor och ungdomar
överväldigande. Även när det rör sig om ett samförstånd finns det ett enormt ansvar hos
myndigheterna, som inte har kunnat inrätta omfattande och effektiva program för sexuell och
reproduktiv upplysning, som har allierat sig med religiösa institutioner för att hindra sådana
program och som därför befriar sig från det konstitutionella mandatet att främja barns integrerade
utveckling och hålla dem borta från denna typ av risker.
I de flesta länder i utvecklingsländerna utsätts barn för undernäring, våld och likgiltighet från
samhällen som inte ens tar hänsyn till dem. Det är en majoritetssektor vars närvaro går obemärkt
förbi, eftersom den inte ingår i utvecklingsplaner, utgiftsbudgetar eller investeringsprojekt. Den
finns helt enkelt inte.
Fallet med denna flicka från en by på landsbygden slutar inte och börjar inte där, med barnet som
kvävs i en burk. Okunskapen hos dem som fattar beslut om hennes liv kommer förmodligen att
döma henne till en känsla av skuld för en händelse som hon inte kan förstå fullt ut. Och eftersom
hon har fått sitt första barn kommer hon troligen att berövas all värdighet och överlämnas till sitt
öde, som om hon plötsligt hade slutat att vara tonåring och blivit en mogen kvinna, ansvarig för
sina handlingar och sin framtid.

5

För att kontakta författaren: elquintopatio@gmail.com. www.carolinavasquezaraya.com
Förlorad barndom, kostnaden för ett orättvist system

6

Situationens grymhet är inget nytt i dessa breddgrader. Den upprepas dagligen, om och om igen, i
köttet och anden hos tusentals våldtagna och misshandlade flickor, vars integritet har brutits sönder
av ouppmärksamheten hos ett materialistiskt system för vilket ingenting existerar annat än den
sociala kärnan av dess bekvämlighet. Rasism och diskriminering är de starkaste institutionerna i
våra samhällen. Den smyger sig in i folkliga uttryck, glider igenom statliga beslut och ratificeras
kategoriskt varje gång indikatorer för social utveckling analyseras.
"Våld mot kvinnor har manifesterats som ett kontinuum i Guatemalas historia och könsrelaterat
våld har förevigats som ett verktyg för underordning och kontroll av kvinnors liv och kroppar, som
upprätthålls av en patriarkal och konservativ kultur och ett bräckligt system för säkerhet och
rättsliga åtgärder som genererar straffrihet. "(UN Women). I detta sammanhang har det genom
statistik och studier från civila och statliga organisationer visats att graviditeter hos flickor och
ungdomar är en återspegling av det våld som de utsätts för, oftast i hemmet och genom incest som
begås av deras fäder, bröder, farbröder eller andra personer i familjens närhet. Könsrelaterat våld
och våld i hemmet, som i våra samhällen har blivit så naturaliserat att det har blivit en form av
kultur, drabbar mer än 51 procent av befolkningen, och staternas bristfälliga svar på våldtäkt,
ekonomiska, sociala och arbetsrelaterade övergrepp, kvinnomord och trakasserier i alla offentliga
och privata utrymmen utgör den största risken för kvinnors liv och fysiska och psykiska integritet.
Att naturalisera våld i hemmet har därför långtgående moraliska konsekvenser.
Problemet med de uttalanden som görs av företrädare för auktoriteter - bland annat makthavare
och religiösa ledare - är hur de påverkar breda delar av medborgarna. Trakasserier och våld i
hemmet är sociala problem som måste utrotas genom utbildning, lagstiftning som kan sanktionera
dem och en rättskipning som tar hänsyn till könsaspekten och har förmåga att döma angriparna
och skydda offren.
Mödradödlighet är inte bara en hälsofråga, utan också en statsfråga
Mödradödlighet är en statistisk data. Som en följd av vissa socioekonomiska skikts brist på
resurser, som en följd av fattigdom och som en oundviklig verklighet för många kvinnor som
saknar utbildning och resurser. Men mödradödlighet handlar om mycket mer än siffror. Det är en
återspegling av enorma ojämlikheter när det gäller åtnjutandet av rättigheter och djupgående
rasism.
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En rationell och korrekt hållning från regeringarnas sida när det gäller den offentliga politiken för
sexuell och reproduktiv hälsa skulle radikalt kunna bidra till att minska antalet graviditeter bland
flickor och tonåringar och minska antalet dödsfall bland mödrar genom att helt enkelt genomföra
utbildnings-, närings- och primärvårdsprogram i våra länder. Men det handlar inte bara om ett
beslut av en administration - som kan upphävas så snart det sker ett maktskifte - utan om ett
samförstånd i hela samhället för att fastställa en statlig politik utan inflytande från sektorer som är
intresserade av att behålla saker och ting som de är, utan doktrinära eller ideologiska påtryckningar.
Dramatiken kring försummelsen av denna viktiga del av våra samhällen återspeglas tydligt i bilder
av undernärda minderåriga, som bär på ett ansvar som inte är deras och som bär på ett barn med
en lika osäker framtid som moderns. Dessa scener avslöjar något mycket allvarligare än bristande
utbildning. Det är ett flagrant fördömande av ett system av orättvisor som drivs av korruption och
som präglar livet för stora delar av befolkningen.
Dessa våldtagna flickor löper större risk att dö i barnsäng än en vuxen kvinna som är fysiskt
förberedd på att få barn. En fjärdedel av mödradödligheten drabbar flickor och ungdomar. Men
utmaningen är inte bara att förhindra dessa dödsfall, utan också att rätta till orättvisorna i ett djupt
diskriminerande socialt, politiskt och ekonomiskt system.
Att misshandla barn är en brottslig handling med oöverskådliga konsekvenser
Tonårsgraviditeter, som ses som en normal del av livet - särskilt på landsbygden - är en av de
allvarligaste konsekvenserna av den fattigdom och marginalisering som en stor del av den
kvinnliga befolkningen lever och utvecklas i. Miljontals flickor, som är belägrade av en
patriarkalisk uppfattning om liv och plikt, blir sexuellt utnyttjade innan de når puberteten och blir
mödrar så tidigt i sin utveckling att de förlorar sina liv i processen. Eftersom de är försvarslösa
mot det auktoritära trycket från pappor, bröder och andra män i deras omgivning, och eftersom de
inte får något skydd från resten av samhället, slutar flickorna med att uttömma barndomen utan att
ha levt den, för att sedan möta den hårda verkligheten i form av ett liv i misär.
I denna situation, som beror på helt felaktiga kulturella mönster, tvingas flickorna att uthärda den
förödmjukelse som en oönskad sexualitet innebär, med allvarliga konsekvenser för deras fysiska
och psykiska hälsa, i en miljö där de mänskliga rättigheterna inte respekteras och där de inte får
uppleva de normala stadierna i sin utveckling.
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De välfärdsprogram som regeringarna föreslår för att bekämpa hunger och fattigdom skrapar inte
ens på ytan av det verkligt onda i våra samhällen. Strategierna har i allmänhet varit inriktade på att
minska statistiken för internationella utvecklingsindikatorer för att visa upp ett bättre ansikte för
de globala finansinstituten. Den specifika situationen för fattiga grupper är dock så pass otydlig att
den försvinner från de officiella initiativens fokus och försvinner ur sikte i de stora siffrorna.
I dessa situationer har flickorna inte blivit en del av myndigheternas prioriteringar. De ser fall av
graviditet bland barn och tonåringar som ytterligare ett uttryck för underutveckling snarare än som
de kriminella sexuella övergrepp som de verkligen är. Det budskap som denna typ av strategi för
att lösa problemet är ett budskap om konformism inför underkuvandet av en av de mest utsatta
sociala grupperna som minst beaktas i de styrande regeringarnas offentliga politik.
Det är absolut nödvändigt att vidta effektiva åtgärder för att skydda barn. Uttrycket "barndomen
är framtiden" har upprepats så ofta att det har förlorat all betydelse. Ingen tycks ta på allvar det
faktum att vi förlorar en hel generation män och kvinnor som föddes i ett övergångsskede och som
lämnats att klara sig själva för politiska intressen.
Barn och ungdomar utgör nästan hälften av vår kontinents befolkning, men denna sektor har inte
det minsta inflytande över statliga beslut. De är osynliga i makthavarnas ögon, de är maktlösa i
rättvisans ögon och deras förhoppningar krossas ständigt av likgiltigheten hos en apatisk
allmänhet. Mitt i denna situation är flickor-mödrar själva inkarnationen av marginalisering och
försummelse.
Vi missar poängen. Graviditeter hos flickor är resultatet av våldtäkt
En gravid flicka är ingen nyhet förrän hon dör. Mariela var en 15-årig tonåring. "Gråt inte för min
skull, jag fattade beslutet för att jag var gravid", står det i det korta brevet där hon förklarar sitt
beslut att begå självmord. Diana, 18 år gammal och gravid i sjunde månaden, hängde sig själv i ett
rep på samma sätt.
Precis som Mariela och Diana är det otaliga flickor och ungdomar som utsätts för sexuella
övergrepp av män i sin närmaste omgivning, vissa redan under de första levnadsåren. Det
exceptionella i dessa fall är att de har fattat beslutet att avsluta sina liv. För många andra
våldtäktsoffer slutar livet långsammare och på ett annat sätt: de blir vuxna utan att ha njutit av sin
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barndom, de bär på ett barn när de inte ens är medvetna om sin egen barndom, de står inför en
framtid som förkortas av en vuxen som missbrukar dem och vars brott förblir ostraffade eftersom
de tolereras av ett patriarkalt samhälle som ser mellan fingrarna.
Den klart ojämlika rättskipningen i dessa fall är i sig ett bevis på straffrihet för ett av de mest återkommande
och oroande brotten i våra samhällen. Man antar att underrapporteringen i denna fråga är av danteska
dimensioner, med tanke på att siffrorna för graviditeter är långt högre än så. Men när rättsväsendet
misslyckas med att vidta korrigerande åtgärder för att minska eller eliminera denna pandemi av
barnmisshandel avslöjar det en verklighet av kvinnohat och diskriminering som påverkar hela samhället.
De har inget att säga till om när det gäller beslut som rör deras liv, deras hälsa och deras tillgång till
utbildning, och de befinner sig i en oerhört ojämlik ställning i ett system vars inflytelsemur kan blockera
alla initiativ för jämlikhet och orsaka oåterkalleliga skador på dessa generationer av nya medborgare vars
öde är föremål för nedvärdering av deras kön, förakt för deras kvinnliga väsen och djupgående
diskriminering från själva grunden i den kultur som de föddes in i. Försök att utveckla utbildningskampanjer
som syftar till att utrota okunskap om sexuell och reproduktiv hälsa stöter gång på gång på en föråldrad
machismo. Det är dags att förstå att detta inte är en fråga om moral utan om rättvisa och överlevnad, och
att miljontals människors liv är beroende av en sekulär stats korrekta politik
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Graviditet bland flickor och tonåringar i Guatemala
Mirna Montenegro Rangel 6
Det finns en flicka med stora ögon, vacker jordfärgad hud och en frånvarande
blick. En flicka som bär en annan flicka i sitt knä. Det finns tusentals sorgsna
flickor som den patriarkala strukturens våld dömer - sedan barnsben - att
bära livets börda, barnmödrar som utsätts för sexuella övergrepp och
våldtäkter 7 .
Flickors barndom förkortas som en konsekvens av sexuella övergrepp som
skett innan de fyllt 14 år. Flickor som våldtagits av en farbror, far, styvfar,
bror eller okänd man. 8
I Guatemala rapporteras 2 300 födslar av flickor under 14 år varje år. Dessa utgör ett brott
som i lagens mening som definieras som sexuellt våld med försvårande omständigheter och
leder till en straffskärpning. Varje våldtäktsman borde få ett fängelsestraff på mellan 12 och
20 år. Dessvärre förblir 97 procent av dessa brott förblir ostraffade. Endast 3 procent blir en
domstolsprocess och det är inte alltid som dessa leder till en fällande dom.
Det är ett allvarligt socialt problem att bli mamma i en tidig ålder med många långtgående
konsekvenser. Det påverkar flickors och tonåringars hälsa. Detta på grund av besvären som
de stöter på under graviditeten, förlossningen eller postpartumperioden. När flickor som
precis har börjat sina liv tvingas bli gravida så riskerar de att drabbas av medicinska,
psykologiska och sociala problem.
Havandeskap hos flickor under fjorton år medför allvarliga medicinska konsekvenser och
komplikationer. Detta eftersom flickans kropp inte är mogen för graviditeten. Dessa flickor
riskerar preeklampsi och eklampsi, ektopiska graviditeter, hypertensiva sjukdomar, embolier
och andra svårigheter som kan leda till döden. Problemet förvärras av undernäring och ökad

6

Mirna Montenegro Rangel är läkare specialist inom folkhälsa och sexuell och reproduktiv hälsa,
feministisk. För närvarande är verkställande direktör för OSAR, opinionsbildning och
påverkansarbete, baserad på vetenskapliga bevis/data och medborgardeltagande.
7
Lic. Ana Patricia Borrayo, medlem av OSAR.
8
I allmänhet är sexuella förövare av flickor under 14 år familjemedlemmar eller personer i deras
närhet (biologiska föräldrar, mor- och farföräldrar, styvföräldrar, bröder, farbröder, morbröder och
kusiner), som åtnjuter flickornas förtroende. I en liten andel av fallen är förövarna främlingar till
offret.
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risk för sjukdom och död. Dessutom söker man ibland att framkalla en abort vilket kan leda
till infektioner och död. Likaså förekommer att nyfödda barn överges. I Covid pandemins
spår kan man också se att sexuellt våld och de påtvingade graviditeterna som följer dessa har
resulterat i att vissa valt självmord som väg ut. Dessa gravida flickor drabbas dessutom av
olika psykosociala följder. De står inför det faktum att de är ensamstående mödrar och att de
inte kommer kunna fortsätta sina studier. När de blir vuxna kommer de inte kunna få
välavlönade arbeten. Utöver det kommer samhällsstigmat att följa dem genom livet. För dem
som har gifts bort så döms de till ett liv av ekonomisk beroendeställning och i många fall till
våld i nära relationer och våldtäkter. 9
Komplikationer som uppstår under förlossningen är ofta relaterade till en bristande
utveckling av den unga moderns bäcken. Det leder i sin tur till bäckenförträngning och kan
vara orsak till långvariga förlossningar. Dessutom kan det leda till andningssvårigheter hos
det nyfödda barnet och en högre frekvens av kejsarsnitt. Förekomsten av bäckenförträngning
hos dessa patienter är också förknippad med en högre förekomst av trauma i
förlossningskanalen. Utdragen förlossning och förlossning med påtvingat kejsarsnitt (3 av
10) är de vanligaste förlossningskomplikationerna hos minderåriga flickor.
Den näst vanligaste orsaken till mödradödlighet för barn under 14 år är blödningar. Det är en
följd av komplikationer i samband med graviditeten eller förlossningen. Dessa dödsfall är
sammanlänkade till brister inom på förlossningsvården och bristande tillgång till
institutionell vård.
Moderskap för flickor under 14 år är sammanlänkat till fattigdom och utanförskap, bristande
förutsättningar för utövande av sexuella och reproduktiva rättigheter och avsaknad av
åtgärder för att hantera risksituationer. Flera olika studier har visat att detta skapar
högriskförhållanden för både flickor och deras barn.

9
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Stephanie Sinclair förklarar i en rapport publicerad av New York Times att "flickorna
ställs inför svåra situationer. De har hoppat av skolan och utsatts för fysiskt och sexuellt
våld. De riskerat att bli gravida utan medicinsk vård och på många sätt kontrolleras de
av äldre män. Män som behandlar dem som sexual- och hushållsarbetare.
Utöver det har dem inget annat val än att fortsätta med en oväntad graviditet som utsätter
deras hälsa och liv för risker. Det är känt att på grund av komplikationer i samband med
havandeskapet så löper flickorna fem gånger större risk att under graviditet, förlossning
eller postpartumperioden än vuxna kvinnor.
Statistiken från 2021 visar att det i Guatemala dog två barn under 14 år samt 45 barn mellan
15 och 19 år på grund av graviditetsrelaterade komplikationer. Det departement som hade
det högsta antalet mödradödsfall bland minderåriga var Huehuetenango. Den vanligaste
orsaken var relaterad till metaboliskt syndrom som är en följd av en hypertonissjukdom
(eklampsi). Men än en gång, bortom siffrorna, visar berättelsen om flickor som får barn hur
tragiskt det är med dessa riskfyllda graviditeter.
"Patriarkatets föreställningsvärld", som påtvingas genom våld, befäster situationen. Bland
annat genom en kultur- och sedvänjor som främjar tidiga samlag, bortförande eller
kidnappning för att etablera en parrelation, mäns makt över kvinnor, naturalisering av
sexuellt våld, med mera.
Trots att det skett framstegen i identifieringen och rapporteringen av dessa fall av graviditeter
till följd av sexuellt våld så är det fortfarande nödvändigt att sätta flickors och ungdomars
samt deras barns välbefinnande och skydd i centrum för debatten. Detta då tonvikten istället
har legat på rapportering och straffrättsliga åtgärder. Ibland även på bekostnad av
välbefinnandet och re-victimisering av barn- och tonårsoffren för det sexuella våldet.
Med detta i åtanke anses det vara av yttersta vikt att bygga upp och förankra ett rättsligt
medvetande som är förenlig med nationell och internationell lagstiftning gällande brottet
sexuellt våld. Denna bör omfatta en övergripande hälsostrategi för flickor och tonåringar och
ha som mål att minska antalet graviditeter.

Graviditet bland flickor och tonåringar i Guatemala

14

De är flickor, inte mödrar

De är flickor, inte mödrar

15

De är flickor, inte mödrar 10...
Virginia Gómez de la Torre Bermúdez 11 .
"Ibland tänker jag på mitt liv, jag tycker synd om hur saker och ting går, Ibland
undrar jag på varför min pappa gjorde så mot mig.
Silvia 15 år gammal
Presentation och sammanhang
Ecuador är ett land i Latinamerika med en befolkning på över 18 miljoner invånare, med en
befolkning av kvinnor i reproduktiv ålder på cirka 5 miljoner, exklusive flickor mellan 10
och 14 år. Med andra ord är nästan en tredjedel av Ecuadors befolkning kvinnor och personer
med möjlighet till graviditet.
Ecuador är ett litet land som har genomgått en intensiv social, ekonomisk och politisk kris
under de senaste 20 åren, en kris som förvärrats av Covid19-pandemin, av den osäkerhet och
det våld som orsakats av kriminella grupper och narkotikahandel samt av en kapitalistisk och
patriarkalisk statsmodell.
I detta sammanhang drabbas de mest utsatta människorna, däribland flickor och tonåringar,
av konsekvenserna av sammanhang och omständigheter som inte är nya, men som framträder
med kraft tack vare den globala kommunikationen och den ecuadorianska feministiska
rörelsens insatser. Verkligheten synliggörs också av indignationen över regeringarnas
obetänksamhet som tillåter mäns våld och försummelse, och som ignorerar den nationella
och internationella rättsliga ramen och politiken för sexuell och reproduktiv hälsa som ingår
i hälso- och utbildningsministeriernas planer, som inte uppfylls på grund av bristande budget,
men som också underordnas inflytandet från konservativa och religiösa grupper som har
politiskt inflytande och som lyckas stoppa strategier och aktiviteter som syftar till att minska
skamliga indikatorer som graviditet hos barn och ungdomar, vilket är ämnet för detta

10

https://www.ninasnomadres.org/index.php
Virginia Gómez de la Torre Bermúdez är läkare och chef för Desafío Foundation,
www.fundaciondesafioecuador-ec.org.

11

De är flickor, inte mödrar

16

dokument. Vi betonar att Ecuador är ett land som genomgår en strukturell kris som skapar
fattigdom, utslagning, våld och en brist på strategier och insatser för att gå vidare.
Inför denna verklighet, som har varit en kontinuitet under de senaste 20 åren, finns det en
djupgående och enorm ansträngning från det civila samhället, representerat av den
ecuadorianska feministiska rörelsen och den sociala rörelsen i allmänhet, som kämpar för
övergripande och strukturella lösningar som syftar till att minska strukturellt våld,
diskriminering och machismo i samhället, som inte är något annat än resultatet av ett
patriarkalt och kapitalistiskt land.
Siffrorna
"De bevis som vi delar med oss av är baserade på siffror som genererats av staten och
institutioner som INEC (Institutet för statistik och folkräkningar) och uppgifter som
genererats av hälsoministeriet. Vi delar också med oss av de kvalitativa bevis som Fundación
Desafío har tagit fram i sin forskning med offer och statliga tjänstemän.
Inledningsvis: Enligt 2010 års folkräkning är 20,5 % av landets befolkning tonåringar, varav
10,6 % är mellan 10 och 14 år och 9,8 % mellan 15 och 19 år. Fyrtionio procent av
tonåringarna är kvinnor och 51 procent är män. 60,6 procent bor i stadsområden och 39,4
procent på landsbygden. Fyra av tio tonåringar i stadsområden och åtta av tio tonåringar på
landsbygden är fattiga, mätt utifrån otillfredsställda grundläggande behov, och nästan hälften
lever i extrem fattigdom. Enligt uppgifter från utbildningsministeriets administrativa register
för perioden 2015-2016 var elevpopulationen i Ecuador 4 612 629 elever, varav 9,28 % gick
i förskola, 72,35 % i grundläggande allmän utbildning och 18,37 % i gymnasium. År 2012
deltog cirka 84 % av ecuadorianerna mellan 15 och 17 år i utbildningssystemet, men tre av
tio gick inte i de årskurser som motsvarade deras ålder, varav hälften tillhörde
urfolkssamhällen. (31) På samma sätt avslutade 68,6 % av stadsungdomarna en
gymnasieutbildning jämfört med 36,1 % på landsbygden, och det är uppenbart att de största
utbildningsskillnaderna observeras bland ungdomar från urfolkssamhällena och bönderna
från kusten.
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En av orsakerna till skolavhopp är graviditet bland flickor och tonåringar. Enligt studien om
kostnader för försummelse inom SRH 2015 hoppade 6 487 ungdomar av skolan på grund av
graviditet. Mer än hälften (56 %) gick i grundutbildningen vid den tidpunkten, vilket ger
totalt 36 871 förlorade skolår, med ett genomsnitt på 5,8 år per kvinna, vilket motsvarar 728,5
miljoner dollar i förlorad inkomst som de skulle ha tjänat om de inte hade hoppat av före
högre utbildning. " (PIPENA 12 2018-2025)
Graviditet, förlossning och abort bland flickor och ungdomar i Ecuador
Situationen när det gäller graviditet, förlossning och abort i Ecuador är mycket allvarlig, men
den ignoreras av de styrande eliterna och får därför inte mycket stöd. Vi kan med säkerhet
säga att den nedåtgående kurvan i fråga om graviditet, barnafödande och abort delvis beror
på kvinnorörelsens insatser, som ersätter statens ansvar att tillhandahålla omfattande
sexualupplysning, preventivmedel och stödtjänster till kvinnor som drabbas av oönskade
graviditeter. Kvinnorörelsens arbete i Ecuador bidrar säkert till att göra mäns våld mer
synligt och främja utrymmen för information och förebyggande åtgärder, som fortfarande är
otillräckliga när det gäller sexuellt våld och incest. Vi lyfter också fram det faktum att det
inom folkhälsosektorn fortfarande finns yrkesverksamma som fortsätter att arbeta "mot
strömmen" och som gör skillnad när det gäller att bygga upp regelverk eller föreslå strategier.
Deras antal minskar dock.
Inom denna ram delar vi med oss av information från statistik som har analyserats i år och
som till exempel berättar följande: "Antalet levande födda per år enligt moderns ålder
grupperad i femåriga åldersgrupper enligt prognoserna för levande födda av det nationella
institutet för statistik och folkräkningar under 2015 var 336,4 tusen levande födda. Enligt
födelseregistret för samma år var 0,9 % av dessa födda av mödrar mellan 10 och 14 år, vilket
skulle motsvara 3 000 levande födslar det året. Dessutom var nästan 21 % av de beräknade
levande födslarna tonåriga mödrar i åldern 15-19 år, vilket motsvarar totalt nästan 70 000
levande födslar under 2015.
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Under 2018 föddes cirka 2,4 tusen flickor i åldern 10-14 år, vilket är ett lägre värde än 2015
och motsvarar 0,7 % av det totala antalet levande födslar som inträffade under 2018. När det
gäller levande födslar till tonåriga mödrar i åldern 15-19 år uppskattas det att det under 2018
föddes cirka 63 000 levande födslar till mödrar i denna åldersgrupp, vilket är en minskning
med 10 % jämfört med vad som registrerades 2015.
Generellt sett kan man konstatera att både det totala antalet levande födslar och den
procentuella andelen levande födslar bland flickor i åldern 10-14 år har en sjunkande trend.
År 2020 förväntas totalt 331,7 tusen levande födda barn, vilket är 1,4 % lägre än 2015. På
samma sätt beräknas antalet levande födda av flickor i åldern 10-14 år vara 2,1 per tusen år
2020, vilket också är lägre än vad som noterades 2015. När det gäller levande födslar till
tonåriga mödrar i åldern 15-19 år uppskattas det att det under 2018 fanns cirka 63 000 levande
födslar till mödrar i denna åldersgrupp, vilket är en minskning med 10 % jämfört med 2015.
Abort
Sjukhusinläggningar i samband med graviditeter som slutade med abort var den fjärde
viktigaste orsaken till vård under denna analysperiod. Under 2015 låg denna orsak dock på
tredje plats eftersom 31,3 tusen aborter registrerades, vilket utgjorde nästan 10 % av det totala
antalet sjukhusinläggningar i samband med graviditet, förlossning och barnsäng det året. När
det gäller den tidsmässiga dynamiken i vården i samband med denna orsak är det uppenbart
att antalet sjukhusinläggningar i samband med abort har minskat gradvis och stadigt, en
dynamik som blev mer uttalad under 2020. När det gäller flickor i åldern 10-14 år tyder
uppskattningar på att det under 2013 registrerades i genomsnitt 41 aborter per månad på
Ecuadors sjukhus, en siffra som har minskat stadigt fram till 2019, då det registrerades i
genomsnitt 18 aborter per månad. Denna siffra sjönk ytterligare 2020, då det i landet
registrerades i genomsnitt 15 sjukhusinläggningar per månad i samband med graviditeter som
slutade med abort. En liknande dynamik observeras när man tar hänsyn till antalet
sjukhusaborter som utförs på tonåriga kvinnor i åldern 15-19 år. Enligt uppskattningar
registrerades i genomsnitt 537 aborter per månad på sjukhusen i Ecuador under 2013. Denna
siffra var 284 och 182 under 2019 och 2020." (Llerena, 2022)
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Dessa uppgifter är referensuppgifter enligt studien, analysen visar en minskande trend, frågan
är vad som är orsaken till denna minskning. Det finns studier som visar på ett mycket
allvarligt problem med underrapportering, särskilt när det gäller aborter och mödradödlighet,
en situation som inte har lösts och som har förändrat trenden för mödradödlighet och
presenterat siffror som inte motsvarar verkligheten (Noboa, 2021).
När det gäller graviditet och förlossning bör man notera att alla flickor och ungdomar inte
går till den offentliga hälso- och sjukvården. Vi vet inte hur många som föder barn i parallella
system: hemma eller på privata tjänster. När det gäller abort är underrapporteringen
allvarligare eftersom inducerade aborter i det hemliga systemet är mycket omfattande. I detta
system finns det kvinnonätverk som tillhandahåller information och tjänster som drar nytta
av kvinnors situation och deras behov av att avbryta en oönskad graviditet.
Våld mot kvinnor
Den föregående ENVIGMU 13 genomfördes 2011, och den typ av våld som ökade mest under
båda perioderna var sexuellt våld, från 25,7 % 2011 till 32,7 % 2019. Siffran är högst bland
ungdomar i åldern 15-17 år (45 %) och är särskilt allvarlig bland flickor under 14 år. Incest
är den bäst bevarade hemligheten. Graviditeter hos flickor förekommer i incestuösa
sammanhang. Våldtäkt i incestuösa förhållanden kriminaliserades i strafflagen först 2021.
Konsekvenser av graviditet för flickor och ungdomar
Ekonomisk inverkan: Den undersökning som genomfördes 2015 av hälsoministeriet,
UNFPA och Fundación Senda Cuenca visade på den mycket höga kostnaden för landet när
det inte investerar i sexuell och reproduktiv hälsa. På samma sätt visar en undersökning som
utförts av Pablo Gómez Jaramillo från den ekonomiska fakulteten vid PUCE, kostnaden för
att

bibehålla

kriminaliseringen

av

abort,

forskning

som

spridits
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https://revistagestion.ec/analisis-sociedad/cuatro-ninas-dan-luz-cada-dia-en-ecuador-y-laasamblea-no-lo-supo-ver, säger: "Sammanfattningsvis är den totala uppskattade kostnaden
för att bibehålla kriminaliseringen av abort i Ecuador, från 2014 till 2019, 39 145 063 dollar,
vilket motsvarar ett genomsnitt på 6 524 177 dollar per år. Det sistnämnda värdet motsvarade
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0,01 % av bruttonationalprodukten, 0,02 % av den allmänna statsbudgeten och 0,23 % av
statsbudgetens totala hälsoutgifter 2019."
Å andra sidan visar studien om kostnader för försummelse att:
•

Ecuador skulle kunna spara 472, 9 miljoner dollar genom att investera i sexuell och
reproduktiv hälsa.

•

316,7 miljoner dollar som skolavhopp kostar landet

•

67,8 miljoner dollar spenderar Ecuador på oönskade graviditeter, 2 av 3 graviditeter
i Ecuador är oönskade.

•

285 dollar kostar landet för att behandla osäkra aborter och 115 dollar för att behandla
lagliga aborter.

•

Unicef och Unfpa rapporterade i en undersökning att de totala årliga kostnaderna för
tonårsgraviditeter och tidigt moderskap uppgår till cirka 270 miljoner dollar, vilket
skulle motsvara 0,26 procent av Ecuadors BNP.

Effekter på gravida flickors och ungdomars helhetshälsa
Den information vi delar med oss av nedan är hämtad från utredningen Stolen Lives som
Fundación Desafío genomfört och visar på tragedin och grymheten i en stat som tvingar
flickor och tonåringar att föda barn som ett resultat av ett brott.
Om vi förstår den integrerade hälsan i dess tre dimensioner, fysisk, psykisk och social hälsa,
ser vi i var och en av dessa dimensioner den negativa inverkan och den fasa som offren
upplever när de tvingas fortsätta med graviditeter som de inte vill ha.
Fysisk hälsa: Vid granskningen av de medicinska journalerna konstaterades följande:
•

I 71 % av fallen förekommer graviditetskomplikationer, främst anemi och
urinvägsinfektion.

•

Vid förlossningen är den vanligaste komplikationen och risken en disproportion
mellan huvud och bäcken på grund av att fostertillväxten inte är kompatibel med
dessa flickors bäcken.

•

Mer än 80 % av dessa förlossningar löses genom kejsarsnitt.
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"Det är rörande och tragiskt att se hur de lider och skriker av smärta vid förlossningen, dessa
flickor har en oändligt mycket lägre smärttröskel än en vuxen kvinna och de lider så mycket.
I allmänhet drabbas tonårsflickor hårdare, och det är värre när graviditeten är oönskad eller
resultatet av våldtäkt".
Psykisk hälsa:
•

Desorientering inför en ny roll, plötsligt få ansvar som är svårt att ta på sig,
skuldbeläggning och våldsam träning i att bli mamma.

•

Hon tillför sin livsenergi och hela sin kropp för att uppfostra sina barn.

•

Anpassningsstörningar och depressioner, självmordsförsök, vilket framgick tydligt
av vittnesmålen.

•

De-subjektifiering, förlust av identitet och/eller ersättning av identitet. De behandlas
som kvinnor när de fortfarande är barn.

"Han skadade mig så mycket, de säger att det han gjorde mot mig var våldtäkt, eftersom han
är 58 år gammal, men jag ser det inte så, för jag anser att våldtäkt är våldtäkt med våld, men
det var inte med våld, det var på min vilja, men lagen säger att det var våldtäkt. Jag gillade
det ändå inte”.
Social hälsa:
•

De kommer från miljöer där de inte har utövat sina rättigheter.

•

De blir socialt övergivna, får skulden för det våld de utsatts för och stämplas som
försumliga mot sina barn när de själva har fått försummelse som exempel på livet.

•

Ofta är de ensamma och lever tillsammans med den som har gjort sig skyldig till
graviditeten och som fortsätter att underkuva och kränka dem;

•

Ensam på institution

"Jag hade inte tålamod med min dotter, eftersom jag inte umgicks med henne, när jag var
med henne blev jag arg, irriterad och skrek åt henne. Jag kände mig arg. En gång gick jag till
badrummet och när jag kom tillbaka hade min dotter förstört allt mitt arbete, så jag tog tag i
henne och skrek åt henne och berättade varför jag inte hade dig, jag sa, du ser hur du irriterar
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mig, och min dotter förstod inte vad jag sa, men hon började gråta. Jag skrek en massa saker
åt henne och min mamma var tvungen att komma och lugna ner mig, jag hade till och med
lust att slå henne, jag ville till och med döda henne den gången".
Avslutningsvis har Ecuador avkriminaliserat abort vid våldtäkt, med en lag som utarbetats
av den nuvarande konservativa presidenten, som har infört otaliga hinder så att offren inte
kan få tillgång till rätten till abort inom det offentliga hälsovårdssystemet. De ecuadorianska
kvinnornas situation när det gäller skydd mot våld och oönskade graviditeter är osäker,
folkhälsan befinner sig i kris och befolkningen i allmänhet utövar inte sin rätt till helhetshälsa.
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Havandeskap bland tonåringar i Ecuador: en cirkel av utslagning och fattigdom
Ana Cordero 14
Sonia är en 15-årig tonåring som bor vid Ecuadors kust och igår blev hon mamma. Hon fick
reda på sin graviditet när hon var i sjätte månaden. Sonia fick träffa läkaren en endaste gång
innan mödravårdscentralen, Hon fick till sig att inte negligera sitt barn utan att hon behövde
älska och amma sin dotter. Detta till trots kunde inte Sonia förlika sig med sin graviditet och
inte heller ville hon bli mamma. Nu kan hon inte ta hand om barnet på grund av att denna
påminner henne om den 56-årige man som sexuellt utnyttjat henne. Berättelser som denna
upprepas 2 000 gånger per år bland ecuadorianska flickor och tonåringar.
Sonia och andra gravida tonåringar stämplas som nonchalanta utan att man tar hänsyn till att
det i de flesta fall handlar om överlevare av upprepade övergrepp och våldtäkter. Trots sitt
tillstånd får de inget eller mycket lite skydd från sina fattiga och dysfunktionella familjer. Det
finns en avsaknad av sexualundervisning i skolplanen. Samtalet om sexualitet och samlevnad i
såväl familj som samhälle är i allra högsta grad tabu. Inte heller kan de räkna med stöd från
statliga samhällsorgan. När de väl blir gravida så skuldbeläggs de och tvingas föda barnen under
osäkra förhållanden. Följande vittnesmål från en tonårsmamma, som enbart är 14 år, visar att
dessa flickor inte är förberedda på att bli mödrar: "Jag hade ingen glädje när mitt barn föddes,
jag lämnade henne bara där... Jag brydde mig inte om hon föll utan jag lämnade henne bara
där. Jag tittade inte ens på henne... Jag tittade åt andra hållet istället". Da. 14 år gammal.
I samhället allmänhet men i synnerlighet inom hälso- och sjukvården finns det strategier för
skapandet av ett "moderskap". Dessa bygger på en kollektiv föreställning om att det finns en
moderlig instinkt som skulle göra det möjligt för alla kvinnor, oavsett levnadsomständigheter,
att vara kärleksfulla och självuppoffrande mödrar. Vissa tonåringar kan i vissa fall, på grund av
saknaden av stöd och tillgivenhet samt avsaknad realiserbara livsprojekt se moderskapet som
en väg ut ur sin livssituation. Flera studier visar dock att spädbarns- och mödradödligheten är
högre bland flickor och tonåringar. Dessutom att barn som föds av mödrar under 18 år är i högre
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Havandeskap bland tonåringar i Ecuador: en cirkel av utslagning och fattigdom

26

utsträckning utsatta för våld, överges och drabbas av undernäring. Tidiga graviditeter är
dessutom en av orsakerna till att kvinnor i Latinamerika lämnar skolan i förtid med fattigdom
som följd.
Enligt föredraganden mot tortyr, Juan Méndez:
"Kvinnor är sårbara för tortyr och övergrepp när de söker sjukvård. De löper särskild risk
när de söker behandling som abort eller eftervård för komplikationer som uppstått till följd
av abort. Enligt internationell lagstiftning om mänskliga rättigheter orsakar kränkningar
och övergrepp mot kvinnor som söker reproduktiv hälsosjukvård ett stort och långvarigt
känslomässigt lidande. Detta enbart på grund av genus”.
Två barriärer finns kvar och står i relation till varandra är: tvångsgraviditeter, som i sin tur är
en form av tortyr, och de hinder som sätts upp för fri tillgång till graviditetsavbrott. Båda dessa
faktorer försvårar sjukvårdspersonalens förmåga att upptäcka sexuellt våld och andra former av
könsrelaterat våld. Enligt en enkät från Snabb Genusanalysundersökning var det åtta på hundra
av tonåringarna under 14 år som hade blivit gravida av någon som var över 30 år. Samma enkät
visade att 80 procent av graviditeterna i denna grupp visade sig vara ett resultat av sexuellt våld.
Det är viktigt att komma ihåg att sexuellt umgänge mellan en vuxen och en minderårig under
16 år är ett brott enligt den omfattande strafflagen COIP. Uppgifter om förövarna för sexuellt
våld visar att denna främst sker inom den egna familjen, i utbildningssammanhang och i den
närmaste omgivningen. Knappt 10 procent av tonårsflickorna eller deras familjer lämnar in en
formell anmälan om sexuella övergrepp. Tre fjärdedelar av dessa anmälningar förblir olösta.
Det innebär att denna typ av våld för det mesta förblir ostraffad.
Enligt det nationella institutet för statistik och folkräkning (INEC) är Ecuador det land, efter
Venezuela, i Latinamerika som har den högsta andelen tonårsgraviditeter. Tonårsmammorna
står för 15,7 procent av alla födslar i landet. Dessutom står flickor under 14 år för 0,7 procent
av landets alla födslar. Flickor och kvinnor i de fattigaste områdena löper sex gånger större risk
att bli gravida än flickor och tonåringar i de områden som har större tillgång till ekonomiska
resurser. Vidare hade 73,5 procent av mödrarna under 15 år enbart en grundutbildning och
endast 25,5 procent en gymnasieutbildning. Dessa siffror och uppgifter visar att tusentals
tonåringar fråntas rätten till utbildning och att fattigdomens och marginaliseringens spiral blir
allt starkare.
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Enligt uppgifter från Ecuadors utbildningsministerium hoppade 6 847 tonåringar av skolan på
grund av graviditet under 2015. Samma studie visar att 50 procent av de gravida tonåringarna
inte avslutar sina studier. Gravida tonåringar har färre möjligheter att få tillgång till högre
utbildning. De löper större risk att utsättas för könsrelaterat våld och har i allmänhet
lågavlönade arbeten. Detta bidrar till att upprätthålla såväl en våldsspiral som fattigdom. Som
om detta inte vore nog återvänder hälften av dem till hälso- och sjukvården med en ny graviditet
inom två år. Det försämrar de pedagogiska, ekonomiska och kulturella förhållandena
ytterligare.
De socioekonomiska konsekvenserna av tonårsgraviditeterna tar inte slut hos familjerna eller
de mest utsatta delarna av samhället. De socioekonomiska konsekvenserna kommer även att
påverka statens ekonomi. Enligt MILENA-studien, som utfördes av UNICEF, UNFPA och
andra FN-organ, uppgår de totala årliga kostnaderna för tonårsgraviditeter och tidigt moderskap
i Ecuador till cirka 270 miljoner US-dollar. Det motsvarar 0,26 procent av den nominella BNP.
Denna kostnad beräknas utifrån förlorade intäkten, den så kallade alternativkostnad, i produktiv
verksamhet. Man har i beräkningen beaktat inaktivitet, arbetslöshet och inkomstklyftan mellan
flickor som fick barn i tonåren och kvinnor som blev mödrar i vuxen ålder. Dessutom tagit
hänsyn till statens hälso- och omsorgskostnader till följd av vårdkostnader för graviditet,
förlossning och barnsäng i tonåren samt den sociala eller produktiva förlusten till följd av
mödradödlighet hos tonåringar. Dessutom förlorar staten 9,6 miljoner dollar per år i
skatteintäkter. Huvudsyftet med denna analys är att belysa de socioekonomiska konsekvenserna
av graviditet och moderskap bland tonåringar. Analysen vill använda denna information för att
påverka myndigheters och andra beslutsfattares framtida beslut.
Den logiska följden av alla de data som presenterats är att Sonias, Marias, Anitas, Jessicas,
Ninas och många fler förmodligen har våldtagits. Vidare att de inte har fått sexualundervisning,
att de inte har studerat eller att de åtminstone har hoppat av skolan, att de har tvingats bli mödrar
inför en försumlig stat som ser mellan fingrarna. De data som presenterats visar också på ett
samhälle som inte skyddar eller respekterar flickors och tonåringars rättigheter och, till råga på
allt, på en begränsad offentlig politik som inte tillämpas. Det finns därför inte mycket hopp om
bättre levnadsvillkor för utsatta och fattiga tonåringarna och flickor i Ecuador.
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Från tvångsgraviditet till förnekande av moderskap i Brasilien:
berättelser om könsrelaterat våld mot svarta flickor och kvinnor i
Brasilien
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Från tvångsgraviditet till förnekande av moderskap i Brasilien: berättelser om
könsrelaterat våld mot svarta flickor och kvinnor i Brasilien
Ingrid Viana Leão 15
Beatriz Galli 16
Sandra Lia Bazzo Barwinski 17
Presentation
Det redaktionella förslaget till LatiCe, en tematisk dossier som fokuserar på kvinnors och barns
rättigheter i samband med graviditet och moderskap för barn och ungdomar i Latinamerika och
Karibien, presenterades som ett tillfälle att dela med sig av några av de frågor som CLADEM
Brasilien arbetar med. Latinamerikanska och karibiska kommittén för försvar av kvinnors
rättigheter (CLADEM) är ett feministiskt nätverk som finns i 15 länder i regionen och som har
erfarenhet av strategiska tvister, övervakning av människorättsavtal och påverkansarbete i
frågor som rör bekräftelse av ett liv utan våld samt sexuella och reproduktiva rättigheter.
I denna publikation har vi tagit hänsyn till förslaget från kampanjen Barngraviditet är tortyr och
de två regionala undersökningarna från CLADEM (2016) – Barnmoderskap. Regional Balans
tvångsgraviditet och barnmoderskap i Latinamerika och Karibien; Leka eller föda:
tvångsgraviditeter av barn i Latinamerika och Karibien - ligger i linje med syftet med debatten
i tidskriften och sammanfaller också med den uppmaning som FN:s särskilda rapportör för våld
mot kvinnor, dess orsaker och konsekvenser, Reem Alsalem, har gjort om att få information för
att förbereda sitt besök i Brasilien i juni 2022, vilket slutligen inte ägde rum. Den information
som skickats till FN återges här i essäformat.
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OAB/PR:s kommission för försvar av de mänskliga rättigheterna.
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Sexuellt och feministiskt våld mot flickor och ungdomar: Jéssica, 10-årig flicka och
Gabriela
Nyligen genomförde CLADEM i samarbete med UNFPA en regional forskning om sambandet
och kopplingarna mellan sexuellt våld och flickors och ungdomars död i Latinamerika och
Karibien (2010-2019). För CLADEM är forskningen av strategisk betydelse, inte bara för att
den uttrycker och analyserar kopplingarna mellan sexuellt våld mot flickor och ungdomar och
andra former av våld - såsom kvinnomord, självmord, försvinnanden, mödradödlighet och
kränkningar av reproduktiva och sexuella rättigheter- utan också för att den belyser förändringar
i de olika formerna av våld som flickor och tonåringar utsätts för. Forskningen har resulterat i
dokument om kvinnligt sexuellt våld, lovande metoder för att förebygga och hjälpa flickor och
vägledning för beslutsfattare om principer för mänskliga rättigheter som ska införlivas,
inklusive barnets bästa och progressivt självbestämmande för att fatta beslut om sexuell och
reproduktiv hälsa. Dessutom utarbetades riktlinjer om skadliga metoder och digitalt våld med
fokus på förebyggande och behandling av sexuellt våld mot flickor i Latinamerika och
Västindien.
Ett paradigmatiskt fall som finns med i forskningsrapporten och som sammanfattar
komplexiteten av könsrelaterat våld mot flickor, spädbarnsdödlighet på grund av
tvångsgraviditet och sexuellt våld, vilket illustreras av fallet med kränkningen av Jéssicas
mänskliga rättigheter (CLADEM, 2021, s. 86-88) 18 . Och tvångsgraviditeter är också en realitet
i Brasilien: "Av de 3 288 599 levande födslar till tonåriga mödrar mellan 2011 och 2016 var 10
814 till mödrar med våldtäktsanmälan, varav 3 276 till mödrar i åldersgruppen 10-14 år och 7
538 till mödrar i åldersgruppen 15-19 år", och mer än 75 procent av tonårsflickorna i åldrarna
10-14 år, med och utan våldtäktsanmälan, var svarta. De främsta förövarna var "familj eller
intima partners (43,0 %) och vänner/bekanta (29,4 %)" och 66,0 % av våldtäkterna på flickor
skedde i bostaden 19 .
Jessica 20 , som våldtogs av sin far när hon var nio år gammal, blir gravid och dör efter
komplikationer till följd av en för tidig förlossning.
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BRASIL. Saúde Brasil 2018 uma análise de situação de saúde e das doenças e agravos crônicos:
desafios e perspectivas. Brasília. 2019.
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Barnmödrar i Brasilien, en oacceptabel verklighet
Ligia Cardieri 21
Introduktion
Enligt brasiliansk lagstiftning - strafflagen, artikel 217-A och prejudikat 593 från STF/2017 "begås brottet våldtäkt mot en sårbar person genom köttsligt umgänge eller libido med en
person under 14 år, utan att offrets eventuella samtycke till handlingen är relevant". Den som
begår brottet kan dömas till mellan 8 och 15 års fängelse.
I strafflagen från 1940 anges också att abort får utföras om graviditeten är resultatet av våldtäkt
eller om det finns en risk för den gravida kvinnans liv, förutsatt att kvinnan eller flickan väljer
detta förfarande, utan att det fastställs någon tidsgräns för avbrytandet.
I september 2020 fick fallet med en gravid 10-årig flicka från Espírito Santo stor
uppmärksamhet i media. Flickan hade blivit sexuellt utnytjad av en familjemedlem sedan hon
var sex år vilket hade lett till graviditeten. Det var många hinder på vägen som behövde
övervinnas innan hennes önskan om att avbryta graviditeten respekterades. I juni 2022 mötte
en annan gravid flicka i delstaten S. Catarina hinder från rättsliga myndigheter som försökte
hindra sjukhuset från att genomföra en abort efter flickans önskemål att avbryta graviditeten.
Ingreppet genomfördes efter flera veckors fördröjning, vilket ökade riskerna för flickans liv.
Motiverat och uppmärksammat av det första fallet 2020 beslutade RFS (Rede Feminista de
Saúde) att undersöka hur många flickor som blivit gravida till följd av "kränkning av
sårbarheten".
I offentliga säkerhetsregister redovisas siffror som avser våldtäkter: under 2018 förekom 66
tusen fall av rapporterade våldtäkter i landet, varav 35 000 eller 54 % gällde flickor upp till 13
år. Det finns dock ingen rapportering eller statistik avseende hur många flickor som blir gravida
i landet. Inte ens inom de hundratal lagliga abortmottagningar inom SUS-nätverket som är det
gemensamma hälsovårdssystemet, går det att finna statistik över ålder på de flickor och kvinnor
som genomför abort. I SUS system för betalning av genomgången abort för år 2018
framkommer det cirka 1 600 genomförda aborter som utförts av "medicinskt lagliga skäl".
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Därefter användes databasen över födslar som årligen rapporteras till hälsoministeriet. Detta
resulterade i en omfattande studie som visade omfattningen av problemet med våldtäkt på
flickor i landet, med detaljer för geografiska regioner och brasilianska delstater under ett
decennium, och som visade egenskaperna hos flickor i åldrarna 10-14 år som födde ett levande
barn.22 I rapporten diskuteras också flera förslag för att denna situation av bristande respekt
och skydd för flickor ska kunna bemötas med seriösa och permanenta offentliga åtgärder.
Vilka är barnmödrarna och var finns de?
Den här texten är en sammanfattning av den ursprungliga studien, med vissa uppdaterade
uppgifter för år 2020. Främsta källan till denna information är det officiella dokument som fylls
i vid hälsovården när barnet föds, den så kallade deklarationen om levande födelse, där man
samlar in uppgifter om moderns och det nyfödda barnets egenskaper. Deklarationen om levande
födelse infördes på 1990-talet och omfattar nästan alla födslar i landet. Det informationssystem
som tar emot och bearbetar de digitaliserade registren i de över 5 000 kommunerna och som är
koncentrerat till medlemsstaterna kallas SINASC - nationellt system för levande födslar.
Informationssystemet för dödlighet-Hälsoministeriet - konsulterades också för att ta reda på
antalet dödföda barn av flickor i åldern 10-14 år, liksom antalet dödsfall i mödravården (under
graviditet, förlossning eller puerperium) för flickor i denna åldersgrupp.
Tabell 1- Levande födslar (LF) under decenniet 2010-2019 och 2020, till mödrar i åldern 1014 år, med % av det totala antalet levande födslar, per brasiliansk region och totalt land.
Område

LF av

% av totalsumman LF år 2020 % av totalsumman

2010-2019

av mödrar

av mödrar

Nord

48.223

1,5

3.740

1,24

Nordost

96.078

1,2

6.822

0,89

Sydost

65.321

0,6

4.210

0,40

Syd

23.469

0,6

1.410

0,38

Västra Region

19.695

0,8

1.397

0,61

Brasilien

252.786

0,9

17.579

0,64

Källa: MS/SVS/DASIS - SINASC/2020- och SIM/Datasus- utarbetat av RFS.
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Under det observerade årtiondet identifierades 252 786 flickor i åldern 10-14 år som hade
blivit gravida och fött ett levande barn, vilket motsvarar ett årligt antal flickor som blir mödrar
på 0,9 % av alla levande födslar, vilket varierar från 0,4 % i det federala distriktet (som har
landets bästa HDI) till 1,8 % i Acre, med ett genomsnitt på 25 280 fall per år, eller 69 våldtäkter
per dag. Alla dessa flickor har fallit offer för våldtäkt pga. utsatthet och har i brist på stöd,
information eller tillgång till laglig abort fött ett annat barn. De kan ha utsatts för sexuellt tvång
eller barnäktenskap, vilket är ett brott enligt brasiliansk lag.
De brasilianska regioner som hade de högsta siffrorna var den norra regionen (1,5 %) och den
nordöstra regionen (1,2 %), samma regioner som har det lägsta HDI (indexet för mänsklig
utveckling), den sämsta ekonomiska situationen och sämsta skolgången. De lägsta andelarna
finns i söder (0,6 %), sydost (0,6 %) och därefter i centrumväst (0,8 %). Dessa siffror bör inte
naturaliseras, utan bör konfronteras och bekämpas som brott, enligt den rättsliga definitionen,
separat från det sociala problemet med tonårsgraviditeter, som skulle begränsas till flickor
mellan 14 och 19 år. Under decenniet var tonårsgraviditeten i genomsnitt 17 % av alla födslar,
med den högsta andelen i norr (23,6 %) och nordost (19,8 %).
När det gäller flickor som är mödrar fanns det också en nedåtgående trend i det årliga antalet
fall under decenniet, som var mer uttalad i delstaterna i sydöstra och södra regionerna (tabell
2). År 2010 var det 27 049 fall och år 2020 var det 17 479 fall, vilket innebär en minskning med
35 %. Lokaliserad forskning föreslås för att identifiera vilka offentliga åtgärder som var
effektiva för att uppnå de största minskningarna, i syfte att genomföra eller intensifiera dem på
platser där minskningen låg under genomsnittet i landet. I tabellen nedan är de stater som har
de lägsta minskningarna markerade med asterisk (*).
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Tabell 2 - Jämförelse av antalet flickor som är mödrar mellan 2010 och 2020, per stat och
region, och minskningstakten under perioden.
Stat/region

Fall

Fall

2010

2020

Skillnad

Index

Rondonia

266

157

109

- 41,0

Acre

283

206

77

- 27,2

Amazon *

1.222

1075

147

- 12,0

Roraima *

190

189

1

- 0,5

2.289

1670

619

- 27,0

Amapá

235

188

Tocantins

379

255

124

- 32,7

4.864

3.740

1.124

- 23,1

1.832

1.287

545

- 29,7

Piauí

579

416

163

- 28,1

Ceará

1.510

979

531

- 35,1

RG North

562

322

240

- 42,7

Paraíba

605

436

169

- 27,9

1.487

960

527

- 35,4

Alagoas

836

546

290

- 34,7

Sergipe *

395

308

87

- 22,0

2.486

1.568

918

- 36,9

10.292

6.822

3.470

- 33,7

1.599

1.002

597

- 37,3

404

308

96

- 23,8

Rio de Janeiro

1.678

1.128

550

- 32,8

São Paulo

3.347

1.772

1.575

- 47,0

SYDÖST-regionen

7.028

4.210

2.818

- 40,0

Parana

1.284

629

655

- 51,0

St Catherine's

544

305

239

- 43,9

RG South

937

476

461

- 49,2

2.765

1.410

1.355

- 49,0

Mato Grosso *

560

445

115

- 20,5

M. Gr. do Sul

524

355

169

- 32,2

Goiás

801

474

327

- 40,8

DF

215

123

92

- 42,8

2.100

1.397

703

- 33,5

27.049

17.579

9.470

Para

DEN NORRA

- 20,0

REGIONEN
Maranhão

Pernambuco

Bay
NORDÖSTregionen
Minas Gerais
Espirito Santo *

Södra regionen

Region C. VÄSTRA
REGIONEN
BRASILIEN

- 35,0

Källa: MS/SVS/DASIS - SINASC/2020- Egen utarbetning RFS
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Trots den allmänna nedåtgående trenden i landet är det nödvändigt att varna för ett obestridligt
faktum: år 2020 kommer 48 flickor/ dag att bli mödrar, vilket innebär två kränkningar av
sårbarheten per timme.
Hur och var äger de rum? Vid vilken tidpunkt avslöjades graviditeten? Vilka är
våldtäktsmännen? Hur många informerades om att de kunde ha valt att avbryta graviditeten på
en säker och laglig sjukvårdsinrättning? Hur många kan ha använt sig av farliga alternativ till
abort? Vilket stöd gavs till dessa flickor och deras barn? Finns det skyddsnät för barn och
fungerar det? Dessa frågor kan endast besvaras genom lokala studier, per delstat och kommun.
Tabell 3 - Flickor som är mödrar efter hudfärg/ras efter region, Brasilien 2020
Region

Svarta*

%

Urbefolkning.

%

Andra

%

Totalt

North

3.091

82,6

449

12,0

200

5,3

3.740

Nordost

5.954

87,3

118

1,73

750

11,0

6.822

Sydost

2.893

68,7

15

0,4

1.302

30,9

4.210

Syd

402

28,5

43

3,0

965

68,4

1.410

Västra Region

960

68,7

191

13,7

246

17,6

1.397

13.300

75,6

816

4,6

3.463

19,7

17.579

Brasilien

*Kolumnen "svarta" är summan av de flickor som uppgav sig vara svarta och bruna.

Under det analyserade årtiondet var andelen svarta flickor 71,1 % och år 2020 ökade den till
75,6 % av det totala antalet, och ökningen skedde i alla regioner utom i norr. Andelen svarta
mödrar var större, under alla år, än andelen svarta av den totala i alla regioner utom i söder,
vilket stärker tolkningen att rasism, utöver fattigdom, förvärrar bristen på skydd för dessa
flickor. När det gäller flickor från ursprungsbefolkningen upprepas detta faktum:
procentandelen i alla regioner har ökat, vilket resulterar i 4,6 procent för landet år 2020, jämfört
med 3,2 procent som var genomsnittet för det föregående decenniet. Följaktligen var
minskningen av antalet graviditeter och födslar större bland vita flickor under 14 år, vilket kan
tyda på att skyddsåtgärderna för dem är mer effektiva, vare sig det gäller att förebygga våldtäkt
eller graviditet eller att få tillgång till lagliga aborttjänster.
Den mest anmärkningsvärda förändringen under detta årtionde var utan tvekan den ökade
skolgången för flickmödrar. Under perioden 2010-2019 hade 70,0 % av dessa flickor mindre
än sju års skolgång, och 2020 kommer endast 3,3 % att befinna sig i denna situation. Alla
brasilianska regioner uppvisade framsteg på detta område, med den mest betydande
minskningen i den nordöstra regionen, där andelen flickor med mindre än sju års skolgång har
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gått från 74 % till endast 1,1 %. I norr sjönk den från 75,8 % till 8,9 %, i sydost från 63,4 % till
0,2 %, i söder från 66,5 % till 2,0 % och i mellanvästern från 62,2 % till 9,4 %.
Tabell 4 - Flickmödrar efter skolår, per region, Brasilien -2020
Område

<1

%

Nord

70

1,90 56

1,50 206 5,50 332 8,9

3.740

Nordvästra

15

0,22 09

0,13 54

0,79 78

1,1

6.822

Sydost

03

0,07 -

-

06

0,14 09

0,2

4.210

Syd

02

0,14 01

0,07 25

1,70 28

2,0

1.410

Västra Region 22

1,58 18

1,30 91

6,51 131 9,4

1.397

Brasil

112 0,6

1-3

84

%

0,5

4-7

%

382 2,2

(a)

%

Totalt

578 3,3 17.579

Denna betydande andel av den ökade skolnärvaron visar att det är en gynnsam miljö för att ge
flickor och pojkar det väsentliga innehållet i sexualundervisningen för att lära sig om sina egna
kroppar och sina sexuella och reproduktiva rättigheter, så att de kan skydda sig mot övergrepp
och söka stöd i situationer av intimitet.
När det gäller civilstånd visar uppgifterna en stor skillnad mellan regionerna, där norr och
nordost har de högsta andelarna flickor som är gifta eller lever i stabila förhållanden, vilket
redan var fallet i den tidigare studien. Men totalt sett var andelen flickor som är mödrar som
lever i partnerskap lägre år 2020, 17 procent i hela landet, jämfört med ett genomsnitt på 20,3
procent under det föregående decenniet. Denna minskning skedde i fyra regioner, mest påtagligt
i söder, där den var 18,0 procent och sjönk till 12,0 procent.
År 2020 hade endast 51,0 procent av flickorna sju eller fler besök på mödravården, vilket är det
minsta antal besök som rekommenderas i samband med förlossningsvården, och det är i norr
som det går sämst, med mindre än en tredjedel på denna nivå. Förutom det låga antalet
konsultationer visar SINASC:s egen kvalitativa indikator att mödravården var otillräcklig för
98,6 procent av flickorna eftersom den började sent. Denna fördröjning visar både på flickornas
bristande kunskap om de första tecknen på graviditet och på skammen över att vara utsatt men
även på en eventuell situation av rädsla eller utsatthet för hot av våldtäktsmannen. En effektiv
sexualundervisning i skolorna kan bidra till att förändra denna bild, så att flickor upptäcker
graviditet tidigt och kan få tillgång till en tidig och laglig abort om de vill, eller en
välkontrollerad graviditet genom hälsovården.
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Andra indikatorer rör villkoren för dessa flickors levande födslar: År 2020 var andelen barn
med låg födelsevikt 13,7 procent, vilket tyder på mindre gynnsamma villkor för de nyfödda
som föds i tidig ålder vid dessa graviditeter. Andelen barn med låg födelsevikt för alla mödrar
i alla åldrar var 8,6 procent. Under det föregående decenniet var den genomsnittliga andelen
barn med låg födelsevikt bland nyfödda födda av flickor 13,2 procent.
För tidigt födda barn, dvs. barn som föds vid graviditetsvecka 37 eller mindre, har också
försämrats. Förra decenniet låg genomsnittet på 16,8 % och under 2020 ökade andelen till 17,9
%. För tidigt födda barn behöver mer vård, särskilt under perioden omedelbart efter födseln,
och om detta inte finns tillgängligt kan det att bidra till ökad sjukdom hos barnet och ökad risk
för spädbarnsdödlighet. Förutom att dessa flickors hälsa påverkas negativt av deras graviditeter
har de också en negativ inverkan på antalet levande födslar.
Det är viktigt att nämna att ytterligare 272 flickor, som också våldtagits, fick ett dödfött barn
2020, vilket resulterade i en fosterdödlighet på 15,47 per tusen levande födslar i denna
åldersgrupp, vilket är högre än den verifierade dödligheten för mödrar i alla åldrar som helhet,
som var 10,61 per tusen levande födslar. Under det föregående decenniet (2010-2019) var
fosterdödligheten bland flickmödrar 13,64 per tusen levande födslar, vilket också var högre än
för mödrar i alla åldrar. Mödradödligheten påverkade också dessa flickor på ett oroväckande
sätt: under decenniet 2010-2019 var MMR (mödradödlighetskvoten) för dem 62,57 dödsfall per
hundratusen levande födda, vilket är högre än det värde som fanns för mödrar i alla åldrar, med
en MMR på 57,27 per hundratusen levande födda.
Slutsats
Med tanke på att det finns en stadga för barn och ungdomar - ECA - lag 8.069/90, där det
fastställs att barn och ungdomar måste prioriteras av samhället och staten, kan man konstatera
att det fortfarande finns ett stort avstånd mellan skyddslagstiftningen och de brasilianska
barnens verklighet. Undersökningen visade att tusentals flickor varje år blir mödrar och troligen
lämnas de åt sig själva, med stor sannolikhet lämnar de skolan och har en svårare framtid
framför sig. De flesta kommuner har förmyndarnämnder och råd för barns rättigheter, men
resultaten lämnar fortfarande mycket att önska. Strukturella förhållanden som fattigdom, social
ojämlikhet och rasism måste hanteras med beslutsamhet och fortsatta investeringar. Förutom
en större integration mellan kommunernas och staternas politik är det nödvändigt att stärka de
gemensamma åtgärderna i skolorna, genom att förbereda lärare och ha lektioner med fokus på
sexualundervisning och reproduktiva rättigheter. De som är intresserade av att effektivt ta itu
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med det allvarliga problemet med barnmödrar bör söka uppdaterade uppgifter om de indikatorer
som diskuteras här för sin kommun och/eller delstat. SINASC-databasen är öppen för
konsultation och det är varje kommuns hälsosekretariat som ansvarar för att fylla i registren
varje månad. För att kunna agera på detta område - vare sig det gäller att förebygga nya
graviditeter eller att stödja flickor som blivit mödrar - är det nödvändigt med en större
integration mellan förvaltningen av hälso- och sjukvård, social omsorg och utbildning, och att
man även drar nytta av de åtgärder som vidtas av förmyndarråden, råden för barns rättigheter
och åklagarmyndigheten.
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Nathalie Iriarte Villavicencio 24
Carmen, en 11-årig flicka, döljer sin växande mage med vida klänningar. Hon är rädd att hennes
mamma ska kasta ut henne ur huset. Hon kan inte sova och tänker att om hon får reda på det
kommer hon att slå henne och ropa samma sak som hon brukade säga till hennes 14-åriga syster:
"Det är ditt fel att du går omkring i handduk inför min man". Flickan är så rädd att hon en
eftermiddag bestämmer sig för att klättra upp i det högsta trädet hon kan hitta i sitt
ursprungsbefolkningssamhälle i Pando och kastar sig ner därifrån som om det vore en
olyckshändelse. Hennes kropp, som väger mindre än 40 kilo, faller till marken. Hon bryter
nyckelbenet, slår i magen och i huvudet. Hon tas till doktorn. Diagnosen är att hon har
könsblödning, men hon är fortfarande gravid. Planen fungerar inte, skräcken återkommer och
det oundvikliga inträffar: hon kastas ut ur huset precis som sin syster för att hon är gravid med
sin far. Efter ett klagomål från sjukvårdspersonalen öppnas ett rättsligt ärende och flickan
kommer till ett hem där hon bor tillsammans med andra våldtagna och gravida flickor. Månader
senare genomgår hon ett kejsarsnitt. När hon fyllt 18 år var hon tvungen att lämna nunnornas
hem. Nu vet ingen, inte ens nunnorna, vad som hände henne och hennes lille son/bror.
2. Maria, en 13-årig flicka, är bäst i sin klass och älskar naturvetenskapliga lektioner. Hon
drömmer om att bli läkare. Plötsligt blir hennes mamma uppringd av rektorn för att berätta att
flickan har varit borta från skolan i flera dagar. Maria blir tillrättavisad och straffad för att hon
är "bortskämd". Hennes humörsvängningar och aptitlöshet är märkliga för detta exemplariska
barn som brukade vara den bästa eleven i skolan. Månader senare får mamman reda på att Maria
upprepade gånger misshandlats av sin styvfar och att hon är gravid. Flickan hoppar av skolan.
Hennes lovande framtid försvinner månad för månad i takt med att hennes mage växer.

23

Publicerad i MUTANTE
Boliviansk journalist med diplom i försvar av mänskliga rättigheter från universitetet i Zaragoza,
Spanien. Hon har turnerat mycket i LATAM medan hennes verk publicerades i media i bland annat
Bolivia, Mexiko, Spanien, England och USA. Hon var finalist för Gabriel García Márquez Award
2015. Hon fick omnämnanden i Premio Carmen Goes 2014 (Spanien), Premio de Crónica Pedro
Rivero Mercado (Bolivia) och Premio SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) 2015. I 2017 fick hon
Beca Gabo de Periodismo Cultural och vann nyligen GEN 8.7-priset för Journalism on Child Labor
(utmärkelse som ges av NGO Sueño para Misiones de Argentina).
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3. Cinthia är en 15-årig flicka som utsattes för sexuella övergrepp och har fött sin våldtäktsmans
barn. Hon behandlades på Percy Boland Women's Hospital i Santa Cruz i Bolivia. Där
drabbades hon av en episod av puerperal psykos. Denna psykiska sjukdom drabbar 2 av 1000
kvinnor efter förlossningen. Hon försökte skada sig själv och sitt barn. Hon led av svåra
hallucinationer. Hon verkade besatt. Detta är en av de allvarligaste formerna av
postpartumdepression och är vanligast hos offer för sexuellt våld eller liknande trauman.
Och så vidare upp till 19 938 berättelser.
Enligt uppgifter från det nationella systemet för hälsoinformation och epidemiologisk
övervakning (SNIS - VE) i Bolivia har nästan 20 000 graviditeter registrerats hos flickor under
14 år under de senaste fem åren. Alla är resultatet av sexuellt våld. I de flesta fall har de
minderåriga återigen blivit utsatta, dömda och stigmatiserade av rättsväsendets och
hälsovårdens personal och av sin omgivning. Allt detta tar hårt på deras psykiska hälsa, men
ingen verkar bry sig om det.
Tjugotre procent av de bolivianska kvinnorna mellan 10 och 19 år är mammor. Varje dag blir
åtta flickor gravida. Var tredje timme utsätts en flicka för sexuellt våld. Enligt FN:s
befolkningsfond (UNFPA) har Bolivia de högsta graviditetssiffrorna bland flickor och
ungdomar i regionen. Därefter följer Honduras och Venezuela. Men ingen vet hur dessa
trauman påverkar dem psykologiskt. Inga studier har gjorts och den psykologiska vården som
de får är minimal. I Bolivia anser regeringen faktiskt inte att psykologer är hälso- och
sjukvårdspersonal och väntar fortfarande på ett dekret som erkänner dem så att de kan tas upp
på de offentliga sjukhusens lönelistor.
Men på regional nivå finns det avslöjande uppgifter. I en undersökning av Överlevande stiftelse
av Guatemala med titeln "Våldtäkt och havandeskap" framgår det att 90 % av de minderåriga
som tillfrågades hade självmordstankar när de fick reda på att de var gravida och att 80 % hade
känslor av ilska, vanmakt och ilska över att ha varit tvungna att acceptera ett påtvingat
moderskap.
Enligt en annan studie från Planned Parenthood Federation of America (PPFA) i Peru och
Nicaragua försökte 7-14 procent av de tillfrågade gravida ungdomarna ta livet av sig genom att
inta råttgift, insektsmedel eller genom att skära sig i huden för att komma åt sina ådror. Samma
studie genomfördes också i Ecuador och Guatemala, och i varje land "rapporterade en

Att föda barn genom våldtäkt: Hur påverkas flickornas psykiska hälsa?

43

betydande andel av de flickor och ungdomar som hade fött barn symtom på depression, ångest
och, i synnerhet de som hade utsatts för sexuella övergrepp, posttraumatiskt stressyndrom".
Det är middagstid på Moder Marias hem för tonårsmammor. Här tar en grupp nunnor emot
gravida eller nyligen förlösta tonåringar. Alla sexuellt utnyttjade inom familjen. Det vill säga
att det inte är möjligt att återvända till sina hem eftersom barnens pappor bor där. En blev
våldtagen av sin styvfar, en av sin bror, en av sin kusin, en av sin far, en av sin farbror, en av
sin granne och så vidare...
I en matsal där en stor madonna hänger på väggen och en skylt lyder: "Maria skyddar alla
mödrar", försöker 14 flickor mellan 12 och 16 år att mata sina barn. Julia, en av dem, tar en
sked soppa och hennes ettårige son spottar ut varje tugga. Mamman ger upp, suckar och tittar
ut genom fönstret mot gatan. Hennes frihet att gå ut och leka eller gå till skolan upphörde när
barnet kom. Julia våldtogs upprepade gånger av sin far. När hon var 12 år gammal blev hon
gravid. Hennes mamma höll tyst om det tills hon födde barn. Läkare anmälde brottet. Julias far
och mor hamnade i fängelse.
"Det värsta är att på grund av mig har mina små bröder och systrar förlorat sin familj. En moster
har dem och jag har inte sett dem på nästan två år. Min mamma blev väldigt arg på mig eftersom
jag inte bara förlorade min pappa utan också tog dem från mina syskon för att jag pratade när
de frågade mig vems barn det var", säger Julia.
För henne är det svårt att älska barnet. Det påminner henne om allt helvete hon gått igenom.
Enligt PPFA (Planned Parenthood Federation of America) kan en flicka ha problem med att
knyta an till ett barn som är ett resultat av våldtäkt: minst 15 procent av flickorna upplever
känslor av brist på tillgivenhet eller accepterar inte sina barn. "Det är inte lätt för dem, ibland
är det svårt för dem att acceptera att de är mammor och att de måste ta hand om sina barn. Men
här får de lära sig allt detta och en rad yrken som sömnad eller bakning så att de kan åka ut när
de fyller 18 år", säger syster Cristina, en missionsnunna som driver det hem där Julia bor.
"I själva verket är det flickor som inte har fullbordat sin utveckling som de borde och som tar
på sig en roll och ett stadium som inte motsvarar deras ålder. Logiskt sett kommer det att uppstå
en inre konflikt där jag inte vet om jag är en flicka, om jag är en mamma, om jag är en vuxen...
Jag har någon som är beroende av mig, vilket innebär en stor börda, mycket arbete, mycket vikt
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och mycket ångest", förklarar Jessica Pedraza, klinisk psykolog på CIES, ett center för sexuell
och reproduktiv hälsa i Santa Cruz, som dagligen behandlar fall av gravida minderåriga.
Låg självkänsla, modlöshet, ångest, rädsla, depression, mardrömmar, posttraumatisk stress är
de ord som oftast upprepas av de psykologer som konsulteras för att beskriva tillståndet hos
minderåriga som kommer till deras kontor med graviditeter under tonåren. I Ecuador uppvisade
91 % av de fall som studerades i de kliniska historierna för minderåriga som var mödrar
"depressiva symtom" och "anpassningsstörningar".
Dessa procentsatser får liv i Bolivia genom berättelser som Marianas.
"Min styvfar misshandlade mig i flera år, jag tror sedan jag var sju år gammal, jag minns att
han rörde vid mig och hotade mig för att jag inte skulle skrika. Mina mardrömmar började vid
den tidpunkten. När jag blev gravid var det värre eftersom jag hatade min egen kropp för att jag
hade något i mig som påminde mig om honom. Jag ville inte ha det barnet och jag mådde dåligt
över det”.
För henne skulle hennes liv ha varit annorlunda utan barnet. "Jag hatade mig själv för att jag
var en dålig mamma, men jag svär att jag inte ens kunde ge honom mjölk för att den inte kom
ut. Barnet grät och jag ville inte ens ta upp honom. Min moster uppfostrade honom med mjölk
från en burk. Jag kunde inte sova när jag hörde honom gråta och när jag sov drömde jag om
min styvfar. Samma mardröm som alltid, han satte sina händer i min favoritklänning, en rosa
prinsessklänning", säger hon.
Mariana fick aldrig psykologisk hjälp, varken när hon anmälde händelsen eller efteråt. I dag är
hon 22 år gammal och bor fortfarande hos sin moster och sin son, men hon bär på mycket skuld
eftersom hon enligt henne själv aldrig kunde "älska honom som en mamma borde".
I Bolivia har man sedan 2014 genom författningsbeslut 206 avkriminaliserat abort på tre
grunder, varav en är våldtäkt. Enligt lagen ska den sökande få en lösning inom 24 timmar och
psykologiskt stöd från det ögonblick då ILE (Lagligt avbrott i graviditeten) begärs med en kopia
av det formella klagomålet. Detta är tänkt att vara en åtgärd för att mildra konsekvenserna för
offren för sexuellt våld och rekommenderas av den interamerikanska kommissionen för
mänskliga rättigheter (IACHR) för att garantera kvinnors och flickors reproduktiva rättigheter
över sina kroppar. Men det är inte vad som händer i praktiken.
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En 14-årig flicka är gravid efter en våldtäkt. Flickan tas in på vårdcentralen med blödningar.
En läkare och en sjuksköterska utför en akut curettage eftersom hennes liv är i fara. Medan hon
har ont i kroppen hotar sjuksköterskan henne: "Jag kommer att anmäla dig och du kommer att
hamna i fängelse för att ha orsakat en abort". Familjen anmälde Hospital de San Juan de Dios,
Challapata, Chuquisaca för allvarliga psykologiska skador. ca, 2017. Ärendet registreras i en
rapport från ombudsmannens kontor.
"Vi har ett folkhälsoproblem: graviditet till följd av våldtäkt är en realitet och myndigheterna
löser inte fallen", säger Malena Morales, chef för IPAS, en ideell organisation för kvinnors
rättigheter, med oro.
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sexualupplysningsprogram för ungdomar, inklusive en Tik Tok-tävling och en app för att lära
sig om sexualitet på ett lekfullt sätt. Morales fördömer det faktum att lagen som tillåter avbrott
av graviditeter inte tillämpas i landet. "De få gånger det görs måste flickorna utsättas för ny
utsatthet och många hinder för att få tillgång till något som redan är fastställt i lagen. Särskilda
protokoll för vård följs inte. Vi behöver mycket utbildning för medicinsk personal och mycket
arbete för att bryta de sociala och religiösa stigman som fortfarande finns kvar.
Enligt deras uppgifter har 492 aborter utförts mellan 2014 och 2021. De flesta av aborterna har
utförts på minderåriga, 52 procent på grund av våldtäkt. "Det är ingenting jämfört med antalet
fall av misshandlade och gravida minderåriga under dessa sju år", jämför han.
Nadia Cruz, ombudsman, säger att det saknas utbildning för medicinsk personal. Det finns en
stor okunskap om abortreglerna, vilket påverkar kvinnors och flickors rättigheter. Det andra
allvarliga problemet är antalet läkare som använder sig av den "samvetsvägran" som lagen
tillåter. "Det är inte känt hur denna process ska gå till och att det inte finns något sådant som
"institutionell invändning", utan endast personlig invändning som presenteras i förväg och
skriftligen till en överordnad direktör, men vi har redan ett förslag för att reglera detta eftersom
frågan behöver bli tydligare", säger hon.
Den vårdcentral dit alla gravida minderåriga skickas i Santa Cruz - Bolivias folkrikaste stad är Hospital de la Mujer Percy Boland, mer känt som "Förlossning". Det är den enda som har en
avdelning enbart för gravida tonåringar. Enligt uppgifter från dr José Luis Guaman, representant
för Santa Cruz Medical Association och läkare vid Percy Boland-sjukhuset, har 1058
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förlossningar enbart under 2020 genomförts av tonåriga i åldern 10-19 år. I jämförelse utfördes
fjorton aborter i samma åldersgrupp. År 2021 behandlades 730 tonårsgraviditeter fram till juni.
Under samma period utfördes fem aborter på minderåriga.
"Vi måste ta hänsyn till att nästan alla fall av tonårsgraviditet och abort kommer till oss,
eftersom vi är ett remisscentrum för specialiserad vård. Men frågan om abort är fortfarande
mycket kontroversiell eftersom de flesta kollegor vägrar att göra det. Här finns det åtminstone
60 procent som har samvetsskäl", säger Guaman.
Sjukhuset har dock fått mycket kritik för sin förvaltning. "På förlossningssjukhuset bryr de sig
inte om flickors rättigheter, de sätter sin religion och moral först. Läkarutbildningen i allmänhet
är mycket konservativ och därför är läkarna det största hindret för flickor att få tillgång till sin
rätt att inte få barn genom tvång", säger Lupe Pérez, chef för Colectivo Rebeldía.
Vi besökte avdelningen för tonåriga mödrar på Percy Boland-sjukhuset och några av de
berättelser som samlades in bekräftade Perez anklagelser.
Ett blått skrivbord i läder. Små bitar som slits av med naglarna av nervositeten, osäkerheten och
rädslan hos alla flickor och tonåringar som passerar genom det rummet när de vet att de är
mammor eller att de ska föda barn. På bordet ligger en plastsugare, en stork som bär en baby
inlindad i blåa tygdukar. Till höger en jungfru, en lila vagga och en docka lindad i en nyfödd
blöja. I mitten av det hela hänger en gigantisk banderoll på väggen: en tonårsflicka håller ett
barn och kysser det på pannan. Bredvid fotot står meddelandet: "När du är gravid och efter
förlossningen ska du prata med ditt barn, berätta hur mycket du älskar honom/henne och få
han/hon att känna din moderskärlek. Jag är säker på att du kommer att bli en utmärkt mamma".
Undertecknad: Lic. Ana Calvo. Psykologisk tjänst. Dr Percy Boland kvinnosjukhus.
För Ana Calvo är det en del av hennes vardag att "se flickorna lära sig amma och gå lyckliga
därifrån med sina barn". På frågan om hur barnens psykiska hälsa påverkas svarade hon att
"många kommer in och gråter lätt" när de berättar om sina fall, men att "tyvärr kan vi inte veta
hur många flickor som lider av depression efter förlossningen eftersom de inte återvänder till
kliniken".
Maria var i deras rådgivningsrum i juni i år för att få vägledning för att kunna besluta om hon
skulle fortsätta eller avbryta sin graviditet i 19:e veckan. María kom från en avlägsen kommun
som heter Pampa Grande. Hon åtföljdes av sin mamma, en quechua-migrant som knappt kunde
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tala några ord spanska. Maria var fast besluten: hon ville inte föda sin våldtäktsmans barn.
Därmed hoppades María och hennes mamma kunna avsluta det fruktansvärda kapitel som hade
berövat dem båda deras leenden och drömmar.
"Från deras kontor med katolska budskap och kristen musik kan man se att de är anti-rättsliga
och att de manipulerar flickor till att behålla dessa barn utan att tänka på hur det kommer att
påverka deras liv. De bryr sig inte om hur de lever, de bryr sig inte om de har tillräckligt med
mat, de bryr sig bara om sin religion. Psykologen och socialarbetaren på Percy Boland var inte
professionella, de hade ingen respekt för den minderårige, de var mycket partiska", säger Ariel
Gutierrez, en socialarbetare från Barnombudsman som följde fallet.
I Marias fall tog sjukhuset inte emot klagomålet i enlighet med lagens krav utan skickade henne
till en rättsmedicinsk undersökning (ännu en gång) för att få en läkare att intyga att hon hade
blivit våldtagen. Först då skulle de gå med på att utföra aborten. Gamla tårar var fortfarande
synliga på hennes kropp tre månader efter våldtäkten. Medan hon genomgick ett ultraljud för
att bekräfta detta sa läkaren från Institutet för rättsmedicinsk undersökning (IDIF) till Maria att
hon "inte borde göra abort" och för att övertyga henne fick han henne att lyssna på hjärtslagen
hos det foster hon bar på i sin lilla livmoder. "Den stackars flickan var tvungen att lyssna på
det. Överallt ville de manipulera henne känslomässigt så att hon skulle ge upp sitt beslut utan
att tänka på hur det skulle påverka henne psykologiskt. Flickan kom ut traumatiserad och grät",
säger Ariel, som följde processen.
Enligt uppgifter från PPFA-undersökningen är stigmatiseringen av gravida flickor av
vårdgivare mycket hög i hela regionen. I Nicaragua uppgav 64 procent av de tillfrågade
flickorna i åldern 9-14 år att de kände sig dömda och stigmatiserade av den vårdpersonal som
behandlade dem.
"Ignacia, socialarbetaren, berättade för Maria att hennes barn skulle födas gråtande om hon
gjorde abort, att de skulle sätta in apparater i hennes vagina och att hon skulle blöda mycket.
Hon gjorde henne rädd så att hon skulle ge upp, och flickan blev traumatiserad. Sedan följde
psykologen, man kunde se att de båda ville övertyga henne. Sedan sa jag till henne att jag skulle
stödja henne om hon ville bli mamma och även om hon inte ville. Flickan sa tydligt att hon inte
ville bli mamma och till slut hade psykologen och socialarbetaren inget annat val än att skriva
under rapporterna och skicka dem till läkaren för att följa normen", minns Ariel.
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Både Calvo och Flores har å sin sida sagt att de helt och hållet följer protokollet. Trots detta
sade två andra intervjuade minderåriga som redan hade fött barn på sjukhuset att dessa
tjänstemän aldrig nämnde abort som ett alternativ. "Jag kom i 18:e veckan. De frågade mig
allt. Jag berättade hur jag hade blivit våldtagen, men de sa inte att jag kunde göra abort. Licensen
(psykologen) visade mig hur jag skulle amma mitt barn när det föddes och sa att jag måste få
ett chip efter att jag hade fött det. Den andra socialarbetaren frågade mig var jag bodde och om
min familj hade ett jobb för att hjälpa mig. Det är allt. Nu behöver jag bära mitt chip för att
kunna åka iväg med mitt barn", säger en 16-årig flicka som inte vill uppge sitt namn.
Det påtvingade moderskapet skapar en rad trauman och gör att mamman inte längre har kontakt
med barnet: "Jag känner mig väldigt konstig med min dotter, jag vet inte hur jag ska kunna
vänja mig vid det". "Sedan jag blev gravid kan jag inte studera, jag kan inte leka med mina
kusiner och allt påminner mig om vad han gjorde mot mig". Detta är några av de vittnesmål
som sammanställts i studien Våldtäkt och Havandeskap, som genomfördes i Guatemala.
De sociala och familjemässiga konsekvenserna är också svåra: 36 % av de flickor som PPFA
undersökte kände sig stigmatiserade av sin familj och 86 % kände sig stigmatiserade av sin
sociala omgivning. "Folk kritiserar mig för att jag är skyldig till graviditeten eftersom jag
brukade ha ett förhållande med läraren och det gjorde honom fattig eftersom han nu sitter i
fängelse", säger en minderårig i dokumentet.
Den psykiska hälsan är intimt kopplad till den fysiska hälsan. En studie från Plan International
visar att "14 procent av mödradödligheten i Bolivia gäller ungdomar mellan 14 och 19 år" och
det vore ett misstag att tro att tidigt moderskap bara påverkar den fysiska hälsan. Enligt
psykologen Jessica Pedraza, som arbetar på CIES, "påverkas den psykiska hälsan också
ekonomiskt av pressen att försörja en ny familjemedlem och socialt. Med en graviditet faller
flickornas livsplan samman. Att hoppa av skolan, isolera sig från sina vänner och se sin kropp
förändras påverkar deras självkänsla.”
I Bolivia visar 2017 års hushållsundersökning att en av tio flickor hoppar av skolan på grund
av att de blivit gravida. I Peru hoppade 77 procent av de tonårsflickor som blev gravida av
skolan. Siffrorna är mycket högre för flickor som lever i fattigdom och för flickor från
ursprungsbefolkningen.

Att föda barn genom våldtäkt: Hur påverkas flickornas psykiska hälsa?

49

Bolivia har också den högsta självmordsfrekvensen bland ungdomar i regionen. Det finns inga
studier som visar att andelen är kopplad till tvångsmödraskap, men det är slående att i studien
om mödradödlighet i Bolivia beror 22 procent av mödradödsfallen på självmord i departement
som Cochabamba och Potosí. Frågan är helt försummad. Staten anslår endast 0,2 % av
hälsobudgeten till psykisk hälsa.
Även om fakta och siffror kan tyckas kalla, finns det bakom varje fet procentandel - som en
flickas mage - ett liv som förkortats, en barndom som avbrutits.
Observera: Alla namn som används för minderåriga är fingerade för att skydda deras identitet.
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I en rättvis värld är flickor inte mödrar
Prof. Antonella Acosta / Lic. Luz Omar Zboron 25

Idag har jag MMA (Mixed Martial Arts). Mina kusiner brukade göra det och
min moster och farbror. Jag bor hos dem nu och de ville att jag skulle göra en
aktivitet och jag började med dem. Det är bra, det är som brottning, kamp, de
lär dig att sparka och sparka. I morgon är jag med i en musikgrupp. Jag började
också med mina kusiner. Jag valde att spela siku 26.
Berättelser om tonåriga som gjort abort 27
Att ta hand om flickor och tonåriga som inte tvingas bli mödrar förutsätter en
stark satsning på yrkesutbildning där man inser att risken i denna ålder är
graviditet och moderskap, inte abort.
Belén Grosso, La Revuelta, Neuquén (Socorristas en Red, 2022: 26).
Vi är medlemmar i Socorristas en Red (nedan kallat SenRed), feminister och transfeminister
som följer med kvinnor som gör abort i Argentina och ibland i grannländerna. Vi är en ny del
av denna väv av länkar, handlingar och kollektiva beslut som vi som feministisk värld dagligen
formulerar, älskar och sätter ihop. På denna väg, som öppnas med arbetets arrogans och viljan
att förändra allt, är det en prioriterad politik som de kollektiv som ingår i nätverket har enats
om att vända den uppenbara dödligheten av tvångsgraviditeter i barn- och ungdomsåren.
Latinamerika och Karibien har den näst högsta graviditetsfrekvensen bland tonåringar i världen
(UNFPA, 2020: 22). Liksom många av de länder som ingår i denna kontinent ligger Argentina
över det globala genomsnittet när det gäller påtvingat moderskap i barn- och ungdomsåren: 70
av tusen personer under 20 år bär, föder och uppfostrar barn, enligt beräkningen av Specifik
fertilitetsfrekvens för tonåringar. Denna indikator, som uttrycks i vetenskapliga begrepp, fångar
problemet samtidigt som siffrornas inverkan på samhället suddas ut. Om vi utgår från uppgifter
från direktoratet för statistik och hälsoinformation (nedan kallat DEIS) i Argentina kan vi
konstatera att var tredje timme under 2017 och 2018 tvingades en flicka under 15 år att föda
25

SenRed: Socorristas en Red. Feminister och transfeminister som aborterar.
Siku är en traditional Andean panpipe.
27
https://larevuelta.com.ar/2022/05/13/apenas-puedo-con-mi-perrita-voy-a-poder-con-un-bebe/
26
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och uppfostra ett barn. Under 2019, var det var 4,5 timme. År 2020, var sjätte timme. I slutet
av denna dag kommer minst fyra flickor att ha fött barn i Argentina, med undantag för den
befolkning som inte omfattas av de nationella rapporterna. Om vi gör samma beräkning men
på tonåriga mellan 15 och 19 år finner vi att under 2017 och 2018 var en tonårsflicka tvungen
att föda barn var femte minut, att föda och sedan uppfostra sitt barn. År 2019 var det var 7:e
minut. År 2020 var 10:e minut. Samma tid som det kan ta att läsa den här artikeln.
De liv som räknas i statistiska rapporter smärtar oss, gör oss nervösa, upprörda och mobiliserar
oss. Vi saknar också liv: enligt den senaste publikationen om flickor och tonåriga (DEIS, 2021:
58; 2022: 135) dog 130 personer under 20 år under perioden 2016-2020 i samband med
graviditet, förlossning och efter förlossningen. Enligt en färsk rapport från CLADEM (Páramo
Bernal, 2021: 9) måste man till denna verklighet lägga antalet självmord bland flickor och
tonåriga som är direkt kopplade till situationer av sexuellt våld, oftast inom familjen, och
påföljande tvångsgraviditeter. Vad säger dessa rapporter om flickors och tonårigas liv och hälsa
i Argentina? Om nuläget och framtiden?
Sedan 2017 har den argentinska staten genom den nationella planen för förebyggande av
oavsiktliga graviditeter i tonåren försökt att minska kränkningarna av sexuella och (icke)
reproduktiva rättigheter som graviditeter innebär för personer som kan bli gravida i tidig ålder.
Vi noterar att födelsetalet bland flickor under 20 år minskade med 46 procent mellan 2016 och
2020. Denna utveckling är dock bara en utgångspunkt för utvärderingen av denna offentliga
politik. I den första årsrapporten om genomförandet av lag 27,610 om frivilligt och lagligt
avbrytande av graviditet finns det, å andra sidan, ingen information om antalet aborter uppdelat
efter ålder, vilket för närvarande hindrar oss från att veta hur många flickor och tonåriga som
har tillgång till lagligt avbrytande av graviditet (V. Isla et alii, 2022: 34).
Graviditet hos flickor och tonåriga innebär en rad olika situationer av rättighetskränkningar.
Det handlar om aspekter av sexualitet, hinder för tillgång till sexuella och icke-reproduktiva
rättigheter, brist på omfattande sexualundervisning, kulturella mandat kring kön och moderskap
samt diskriminering på grund av klass, ålder, territorium och etnicitet. Många flickor tvingas
fortsätta att vara gravida och bli mödrar i en ålder då de borde leka, studera och bara vara barn.
Att bära en graviditet till dess att den fullbordas har omedelbara konsekvenser - för hälsa,
utbildning och status i samhället - och långsiktiga konsekvenser, eftersom flickans/ungdomens
möjligheter till utveckling, sociala relationer, livsprojekt och eventuell självständig
inkomstgenerering kommer att förändras för alltid. Vi vidhåller att det måste betraktas som
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tortyr, grym, omänsklig och förnedrande behandling att tvinga dem att bära en graviditet till
slutet, att bli mödrar och att uppfostra andra människor (SenRed: 2020: 28).
Risken för mödradödlighet för flickor under 15 år är fyra gånger högre än för mödrar i
åldersgruppen 20-24 år. Dessutom löper flickor i åldrarna 15 år och yngre fyra gånger större
risk att drabbas av puerperal endometrit i samband med förlossning, 60 % större risk att drabbas
av eklampsi (men inte signifikant) och postpartumblödning och 40 % större risk att drabbas av
blodbrist. Barnen till dessa flickor/tonåriga löper ökad risk för låg födelsevikt, för tidig födsel
eller tidig neonatal död.
I en värld där det finns många dystra framtidsutsikter och där det är sällsynt med
uppfinningsrika och oförskämda beslut för att förändra dessa framtidsutsikter, vill vi i nätverket
öppna horisonter som genererar handlingar och känslor kopplade till gottgörelse, rättvisa och
hopp. Vi vil hänvisa till uppfinningsrikedomen och oförskämdheten hos organiserade
människor som bestämt beslutar sig för att avveckla det som presenteras som en självklarhet i
detta kapitalistiska och heteropatriarkala systemet. Vi försöker berätta saker och ting på andra
sätt, tillsammans med flickor, pojkar och tonåriga, för att bygga andra, rättvisare beskrivningar
av nutiden och andra löften om framtiden.
Under tio års aktivism har vi skapat strategier inom mer än ett verksamhetsområde: 28 genom
den feministiska praktiken att följa med vid barn och tonåringars aborter, genom att ta fram
statistisk information om ledsagning, genom grafiska och kommunikativa kampanjer, genom
konstnärliga och pedagogiska produktioner, genom utbildningsutrymmen som synliggör abort
som ett pedagogiskt innehåll i läroplanen för omfattande sexualundervisning: erfarenheter och
praxis i samband med abort är för oss uppmaningar som insisterar, motståndsformer som
bygger upp och sprider kollektiv kunskap. 29
Systematisering är politisk
Vid det åttonde plenarsammanträdet som hölls 2019 gav systematiseringskommissionens
rapport en redogörelse för nätverkets arbete på grundval av de insamlade uppgifterna. Vår roll
börjar med och fokuserar på att följa med i abortbeslut, men samtidigt producerar vi kunskap,
dekonstruerar känslor och delar med oss av kunskap om första hjälpen-arbetets genealogi,

28

Vi föddes med en passion för skådespeleri ... Vi förförs av tanken på att bygga broar mellan kritisk
feministisk teori och militans (Grosso, Trpin, Zubbrigen, 2013).
29
https://socorristasenred.org/en-lucha-por-el-derecho-al-aborto-legal-seguro-y-gratuito-ponemos-elcuerpo-a-los-abortos-en-clave-feminista/
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strategier och erfarenheter. Som ett ämne för teoretisk produktion, i en vetenskaplig terräng
som genomkorsas av könsklyftan, får systematisering av data en total relevans, en uppgift som
vi har tagit på oss som ett politiskt åtagande sedan 2014, genom att utarbeta ett nationellt
protokoll som i sin förenhetligande form ger den producerade informationen kraft.
En av de möjligheter som systematiseringen har gett oss är att positionera oss som en
auktoritativ röst, med epistemologisk styrka att omstörta etablerad kunskap som
institutionaliserats av hegemoniska medicinska modeller. Vi konstruerar och ifrågasätter sunt
förnuft och politiskt förnuft, vilket påverkar den sociala föreställningsvärlden i så hög grad att
denna strategi för teoretisk produktion blev en av de viktigaste bastionerna i kampen för
avkriminalisering och legalisering av abort i Argentina, som vi vann i slutet av 2020 genom att
lag 27,610 antogs.
Från våra första systematiseringar har vi tagit fram information om hur de flesta flickor &
tonåring-aborter åtföljs.

Och sedan 2018 har vi avsatt ett särskilt avsnitt för att belysa en rad kontextuella aspekter som
är direkt kopplade till den graviditetssituation som de genomgår: tillgång till utbildning,
sexuella och (icke) reproduktiva rättigheter, ledsagning av deras respektive affektiva kretsar,
de uppgifter som tilldelas dem i hemmet och deras förhållande till arbetsmarknaden. Att följa
flickor och tonåriga blir en särskild vårdpraxis som kräver större samordning med
vårdpersonalen för att övervinna hinder för tillträde och undvika situationer av återigen
utsatthet och kränkningar av rättigheter från vissa familjemiljöer, såsom olika statliga
institutioner och den förföljelsemoral som främjas av fundamentalistiska anti-rättsgrupper,
varje gång en situation blir synlig (SenRed, 2019: 16).
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Till och med 17 år
78
110
19
40
101
93
441

Patagonien
Centrum
Cuyo
Litoral
Buenos Aires
Nordväst
Totalt

Från och med 18 år
2399
2559
1112
1280
2942
2769
13061

Totalt
2477
2669
1131
1320
3043
2862
13502

Källa: Systematiseringskommitté för Socorristas en Red (feminister och transfeminister som gör abort).

Från och med 2021 har vi beslutat att organisera verktyg efter ålder i nätverkets
ackompanjemangsregister: å ena sidan för dem som är upp till och med 17 år och å andra sidan
för dem som är 18 år och äldre. Syftet är att identifiera särdragen i varje åldersgrupp och att
specificera de uppgifter som erhållits från registren som under 2019 visade antalet flickor och
tonåriga som fick hjälp. År 2021 fick 357 av de 441 flickor och tonåriga (F&T) som deltog i
workshops aborter i sällskap av aktivistiska räddare. Av dessa fick 100 personer tillgång till
sina rättigheter genom det formella hälso- och sjukvården och 257 genom det kommunala
hälso-och sjukvården, dvs. på ett självstyrande sätt (SenRed, 2022).
Valda alternativ för att göra abort
Ingen

De

De får

Ledsagning vid

Ledsagning av

ytterligare

bestämmer

missfall

abort inom den

självstyrda

kontakt

sig för att

formella hälso-

aborter

fortsätta

och sjukvården

Totalt

graviditeten
Patagonien

3

7

5

23

40

78

Centrum

8

6

5

16

75

110

Cuyo

2

0

0

6

11

19

Litoral

2

1

4

13

20

40

Buenos

10

6

6

37

42

101

Nordväst

9

7

3

5

69

93

Totalt

34

27

23

100

259

441

Aires

Källa: Systematiseringskommitté för Socorristas en Red (feminister och transfeminister som gör
abort).

Denna uppgift är kopplad till en pedagogik som är inriktad på att samarbeta med
utbildningsarbetare, så att man i klassrummet och på ett övergripande sätt arbetar med kunskap
om abort inom ramen för en omfattande sexualundervisning i syfte att motverka idealiseringen
och romantiseringen av moderskap hos flickor och tonåriga (SenRed, 2022).
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Kampanjen I en rättvis värld...
Med beslutet att skapa andra betydelser i det offentliga och mediala rummet kring
tvångsmödraskap i barn- och ungdomsåren, som synliggör den orättvisa och tortyr som en
fullgången graviditet innebär för denna befolkning, utvecklades kommunikationskampanjen "I
en rättvis värld är flickor inte mödrar". Vi spred grafiskt material i de områden där de kollektiv
i landet som ingår i nätverket bor, liksom audiovisuella produktioner och podcasts där vi tog
emot röster från flickor och tonåriga som berättade om sina önskningar, erfarenheter och
förväntningar på sina liv.
Under 2019 har väggmålningar lagts till kampanjen i olika delar av landet, där kollektiva viljor
har förenats för att ge plats åt dem. I alla dessa 50 väggmålningar finns den fras som lämnas
kvar som en feministisk besvärjelse för att bryta det sunda förnuftet som påtvingar moderskap
och förfalskar barn: i en rättvis värld är flickor inte mödrar.
Dessutom producerades och publicerades boken En un mundo justo (I en rättvis värld) av
SenRed i slutet av 2020 30 , ett konstnärligt och pedagogiskt verktyg för att rymma den fria
barndomen i utbildningsinstitutioner och samhällsutrymmen, som garanterar flickor och
tonåriga rätten att bli omhändertagna och skyddade, rätten att njuta av sin tid, en tid då
förhållandet till världen har en unik intensitet. Illustrationerna och designen av María Reboredo
visar en vild natur, uråldriga färger, mångfald i olika skalor, värme och frihet i de barndomar
som skildras där. Brenda Stolzes text är tänkt som ett material för vuxna och barn, för att lära
sig att understryka på ett annat sätt, fortsätta att bry sig om, dela med sig och lära sig att se,
lyssna, bry sig om, värdesätta, omfamna, hålla fast vid. Den här boken, som bygger på
postulaten i den nationella lagen 26,150 om omfattande sexualundervisning, politiserar vården
och lyfter den som en fana:
Hur ser barndomen ut i en rättvis värld?
I en rättvis värld är barnen fria, de skrattar, leker, sjunger och dansar. I en rättvis värld får barn
inte utsättas för skada, påtryckningar eller misshandel. I en rättvis värld är barn fullvärdiga,
respekterade och bevarade. I en rättvis värld är barn olika, färgglada och mångfacetterade. I en
rättvis värld får barn vård och lyssnande, omfamning och skydd. I en rättvis värld är barn inte
mödrar, de är fria.

30

Tillsammans med förlaget Antiprincesas/Chirimbote och med ekonomiskt stöd från Heinrich-BöllStiftung Cono Sur.
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I början av den här artikeln finns två citat som avsiktligt avbryter vårt eget skrivande om
påtvingade Flickor & Tonårigagraviditeter i det här landet. Den första artikeln kommer från en
av de många tonåriga som bestämmer sig för att göra abort, den andra från en lärare som är
medlem i det nätverk som följer med besluten om abort. Att återvända till dem nu är vårt sätt
att bjuda in dem att i dag delta i byggandet av den rättvisa värld som vi talar om, genom olika
möjliga åtaganden, fria, alltid fria från alla former av våld.
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Graviditet bland tonåringar i Latinamerika och Argentina
Dra. Mabel Bianco 31
Varje år får cirka 53 000 tonåringar ett barn. Sju av tio tonåringar i Argentina har varken velat
eller planerat en sådan graviditet. Siffran är högre bland dem som är under 15 år och landar på
att 8 av 10 inte planerat sin graviditet. Till stor del beror det på att många av dessa graviditeter
är resultatet av sexuella övergrepp och våld. Detta enligt de senaste uppgifterna från den
nationella planen för förebyggande av oavsiktliga havandeskap i tonåren.
Ungdomsgraviditeter påverkar drastiskt tonåringarnas livsöden. Dessa flickor som upplever en
rad ojämlikheter mellan könen när det kommer till såväl det psykosociala, ekonomiska som den
utbildningsmässiga utvecklingen. Det finns en stark koppling mellan skolavhopp och
tonårsgraviditeter. Det har följaktligen en betydande långsiktig inverkan på möjligheterna för
kvinnor och personer som fick barn som tonåringar att komma in på arbetsmarknaden. Det har
konsekvenser för möjligheten att få tillgång till kvalitativa arbeten som i sin tur påverkar deras
ekonomiska trygghet.
Särskilt i Argentina lanserade Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) för
sju år sedan en kampanj för förebyggande och medvetengöra om oavsiktliga graviditeter i
tonåren. Kampanjen kommer att äga rum mellan den 21-28 september 2022. Årets upplaga har
sloganen #PuedoDecidir (#JagKanBestämma). Avsikten är att synliggöra att varje oavsiktlig
graviditet bland tonåringar är en tydlig manifestation av att tonåringars reproduktiva rättigheter
kränks. Detta gäller såväl de graviditeter som inte uppstod genom beslut av en eller båda parter
i förhållandet samt de som upprätthålls utan den gravida personens vilja. Tyngdpunkten för
årets kampanj är att skapa ansvarstagande hos cis-män för graviditeter.
I samband med COVID-19 pandemin fick situationen andra egenskaper och parallella problem.
Inom ramen för det förebyggande och den obligatoriska sociala isoleringen uppstod det
svårigheter i att få tillgång till moderna preventivmedel. Enligt uppgifter som FEIM och
RedNac insamlade i maj 2020 från en liten grupp, bara två månader efter att det förebyggande
och den obligatoriska sociala isoleringen hade beslutats, ansåg de flesta av de tillfrågade
ungdomarna att deras rättigheter hade kränkts på något sätt i samband med isoleringen. Till
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exempel hade inte 47,8 % av dem tillfrågade vetskap om att sexuell och reproduktiv hälsovård
var en tjänst som var undantagen från skatteplikt. Även om många inte avstod från
preventivmedel uppger ändå 52,6 % av de tillfrågade att de inte hade fri tillgång till sina
preventivmedel. Det i sin tur ledde till att dem slutade använda preventivmedlen.
Enligt FEIM-undersökningen beräknas pandemins konsekvenser i Argentina leda till
åtminstone 143 000 oönskade graviditeter. Detta med anledning av minskade inkomster eller
på grund av försörjningssvårigheter. Vilket i sin tur leder till en oförmåga att köpa
preventivmedel. Denna siffra tar hänsyn till att 81 % av dem som använder moderna
preventivmedel använder korttidsverkande metoder.
Statistiken är en del av den regionala kontexten. Som visar att Latinamerika och Västindien har
den näst högsta graviditetsfrekvensen bland tonåringar i världen. Enligt UNFPA uppskattas det
att nästan 18 procent av alla födslar i regionen kommer från mödrar under 20 år. FN-organet
uppgav i mars 2021 att en konsekvens av pandemin var avbrott i familjeplaneringstjänsterna
som erbjöds. Som en följd av detta har nästan 12 miljoner kvinnor i 115 länder förlorat
tillgången till familjeplaneringstjänster. Det i sin tur har lett till 1,4 miljoner oplanerade
graviditeter.
I Latinamerika definieras "fertilitet i tidiga tonåren" som fertilitet före 15 års ålder och "fertilitet
i sena tonåren" som fertilitet mellan 15 och 19 års ålder. Under de senaste åren har antalet
graviditeter bland flickor i åldern 15-19 år minskat i Argentina. Likaså siffran för åldersgruppen
10-14 år har sjunkit även om den sjunkit mindre. Även om man ser en minskning är det långt
ifrån att det skulle visa på lättnader. Detta då en graviditet i yngre ålder innebär större fysiska
komplikationer. Ju yngre modern är desto större är sannolikheten att graviditeten är ett resultat
av sexuella övergrepp, påtvingat sex och sexuellt utnyttjande. År 2020 registrerade Argentina
över 23 000 oplanerade graviditeter bland kvinnor i åldern 15-19 år. Detta enligt den årliga
övervakningsrapporten för 2021 i den nationella planen för att förebygga oavsiktliga
graviditeter i tonåren.
I linje med detta genomförde FEIM en kvantitativ-kvalitativ diagnostisk studie inom ramen för
projektet om äktenskap och samboförhållanden i Argentina, som har varit under arbete sedan
oktober 2019. Det med stöd av FN kvinnors förvaltningsfond för att bekämpa våld. Analysen
visar på sambandet mellan barn- äktenskap/samlevnad och tidiga graviditeter. Under 2015 var
det 602 flickor mellan 10 och 14 år som levde i äktenskap/samboförhållanden i landet som fått
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egna barn. Provinserna Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Misiones och Salta visade på högsta
relationstalet för antalet barn som födds och klarat sig och underåriga mödrar, under 15 år, som
levde i äktenskap/samboende.
Liknande samband mellan graviditet hos tonåringar och äktenskap/ samboende återfinns i hela
regionen. Nästan en av fyra flickor och tonåringar i Latinamerika och Västindien gifter sig eller
bor i samboförhållande redan före 18 års ålder. De flesta gör det när de är mellan 15 och 18 år.
Trots medvetandet om problemet och kunskapen om kopplingen mellan samlevnadsförhållanden och tidiga graviditeter har det fortfarande inte gjorts några betydande framsteg när
det gäller att minska antalet tvångbarnäktenskap och tvångbarnsamboende i regionen. Det
menar den internationella alliansen Girls Not Brides.
Liknande slutsatser rapporterar FEIM-studien. De visar att Latinamerika och Västindien är den
tredje kontinenten med den högsta förekomsten av barnäktenskap och barnsamboende. Där 25
procent av kvinnorna som gifter har gift sig före 18 års ålder.
Till skillnad från resten av världen där man har sett en minskning av barnäktenskap under de
senaste tio åren så har Latinamerika och Västindien, som enda regioner, inte sett någon
minskning. Många äktenskap ingås genom traditionella eller religiösa ceremonier. Det är sällan
som dessa registreras hos de civila myndigheterna. Uppgifter som finns tillgängliga på regional
nivå visar att barnäktenskap på landsbygden är nästan dubbelt så vanliga som i städerna. Flickor
från fattiga familjer och flickor som bor på landsbygden är särskilt utsatta. Dessutom är flickor
från ursprungsbefolkningen särskilt drabbade, till exempel i Paraguay.
Detta leder till att vi måste fråga oss vilka utmaningar vi står inför samt vilka strategier och
lösningar som måste till för att minska antalet tonårsgraviditeter. Det som blir avgörande för att
lyckas är framsteg när det gäller sexuella och reproduktiva rättigheter i regionen och i vissa
andra delar av världen.
I princip bör staterna spela en mer aktiv roll för att öka medvetenheten om vikten av att
förebygga oavsiktliga graviditeter i tonåren. De bör även främja utövandet av sexuella och
reproduktiva rättigheter i tonåren samt garantera befolkningens tillgång till information om
sexuell och reproduktiv hälsa. Staterna bör även förse preventivmedel utan kostnad inom hälsooch sjukvården samt arbeta intensivare med politiken för att förebygga missbruk, sexuellt våld.
Slutligen behövs avbrytande av havandeskap legaliseras.
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I Argentina blev antagandet av lag 27.610, om legalisering av frivilligt avbrytande av graviditet
och vård efter abort, en historisk milstolpe efter årtionden av kamp från feministiska rörelser.
Enligt uppgifter från hälsoministeriet registrerades 25 894 aborter i det offentliga
hälsovårdssystemet under de första sex månaderna 2021. Detta är de första uppgifterna som
finns tillgängliga om abort sedan den legaliserats.
I Latinamerika fick kravet på legalisering av abort såväl stor uppmärksamhet som relevans i det
offentliga. Sedan abort legaliserades i Argentina har många länder i regionen sett en ökad
påtryckning från feministiska rörelser med samma begäran.
Utöver att rätten till fri abort, utan kostnad och utan straffbeläggande, så anser FEIM att
rådgivning och erbjudandet av preventiva metoder för postpartumperiod kommer vara nyckeln
till att förhindra återkommande graviditeter. Vi förespråkar också implementeringen av
omfattande sexualundervisning i hela regionen i såväl landsbygds- som stadsområden. Detta
för att kunna försvara rätten till både information och utbildning.
I ett dokument som utarbetats för det argentinska hälsoministeriet påpekas det att om man kan
"identifiera graviditeter och unga mödrar som är under 15 års ålder för att utröna deras villkor
och särdrag. Skulle det medföra att man kan synliggöra en del av problematiken som enträget
osynliggörs. Det skulle tydliggöra kopplingen mellan ojämlikhet mellan könen och våld.
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STULNA LIV
flickor som föder barn

Presentation av en virtuell fotoutställning.

Lyckliga flickor bör vara målet för varje
familj, samhälle och stat. Flickors lycka
innebär välbefinnande, ett bekymmersfritt,
tryggt och fridfullt liv, roliga lekar, berikande
lärande och hälsosam tillgivenhet.
I Guatemala blir det allt färre lyckliga flickor.

STULNA LIV
Flickor som föder barn
Förra året fick jag höra historien om en man som sexuellt
utnyttjade fem generationer av kvinnor i sin familj och de
barn som föddes som ett resultat av dessa övergrepp. Mannen
var en korkad människa, men kampen mot våldet är det inte.
5 100 flickor mellan 10 och 14 år födde barn 2014 till följd av
våldtäkt. Av dessa fall anmäldes 620 och 40 fälldes. I 89 av 100 fall
var våldtäktsmannen en nära släkting.
Gravida flickor i Guatemala beskriver roten till det allvarliga
problemet med könsrelaterat våld och ojämlikhet i världen:
flickor, och alla kvinnor, värderas lägre än män och lär sig att tro
att detta är normalt.
Därför är det nödvändigt att visa ansiktena bakom dessa
berättelser för att uppvärdera varje flicka och alla de anonyma, för
att ge dem en röst i samhället.
LINDA FORSELL

"Under de första månaderna
var det svårt för flickan att röra sin
dotter."

SEXUELLT
VÅLD
Alla flicknamn är fingerade.

"Det känns som om det är mitt fel,
jag ville inte skada honom", säger hon,
fortfarande rädd för honom.

Är det som min pappa gör
mot min lillasyster sexuellt
våld?

"Vi åker till skolor för att lära ut sexualundervisning och hur man
anmäler en angripare. I Zacapa var det en flicka som kom fram till oss
efter lektionen och frågade: "Är det som min pappa gör mot min
lillasyster sexuellt våld? En annan flicka kom fram till oss och frågade:
"Var kan jag få preventivmedel? Jag vill inte bli gravid. Min kollega
svarade: "Har du sex med din pojkvän? Flickan svarade: "Ja, men han är
också min mammas pojkvän. Han är 44 år gammal och jag vill inte ha
barn med honom ...".

CA MI
LA
"Jag gick på gatan när jag stötte på en kille. Han sa:
"Jag vill vara din pojkvän. Jag sa ja och sedan blev
jag gravid. Det är allt jag vet."
Camila var 12 år gammal och tonåringen var
envis. Det dröjde flera månader innan
graviditeten blev uppenbar. Camila kände sig
illamående, slutade spela, sov hela dagen och
var sugen på citrusfrukter och salt mat. Allt
detta skrämde henne och hon förstod inte
varför något rörde sig i hennes mage. På
vårdcentralen bekräftade de att hon var
gravid. Camila tvingades lämna skolan för att
ta hand om sitt barn.
"Han gick. När jag blev gravid lämnade han mig".
Camila har elva syskon och bor tillsammans
med sina föräldrar i ett hus med lånade
väggar (väggar från grannhusen) som de
har lagt till två väggar och ett plåttak för att
skapa sitt lilla hem.
- Min man har aldrig tillåtit mig att använda
preventivmedel, han sa att jag skulle vara otrogen om
jag använde dem", förklarar Camillas mamma.
Hon anser att hennes mans beteende är "normalt",
men det är i själva verket en del av ett kulturellt
mönster av kontroll över kvinnor, där kvinnor förlorar
sin självständighet i en ond cirkel av fattigdom och
maktmissbruk.

FLICKORS
UTSATTHET

"De säger till mig att män är
mer värda än kvinnor".

- Jag mådde dåligt när min pojkvän
lämnade mig, för jag trodde att min
pappa skulle slå mig. Han ville göra det,
men min mamma lyckades stoppa
honom. Hon sa: "Slå honom inte, du kan
skada barnet.
När fyller du år? - "Jag vet inte." (Hon
skrattar).
Vet du vad preventivmedel är? - Nej."
Efter att ha förklarat för henne vad
preventivmedel var, sa hon: "Någon
berättade för mig om kondomer, men inte
förrän efter att jag fått mitt barn.
Skulle du rekommendera andra personer i din
ålder att skaffa barn? - Nej, det är mycket
arbete att ta hand om ett barn".
Vill du att mannen ska dömas? Ja, jag vill att han ska hamna i fängelse, men
jag har inte anmält honom eftersom min
pappa inte vill att jag ska göra det.
- De säger att män är mer värda än kvinnor".
Varför? - "Jag vet inte. Min moster säger det
också. Hon säger att en man kan behandla
en kvinna hur som helst."

"De är en massa tvivel".

"Vi har talat med flickorna för
att undersöka hur graviditeten
påverkar dem. De är en samling
tvivel. De märker att något
växer, men förstår inte att det är
en graviditet. De är rädda.
Tidigare var de små och nu
växer deras bröst och deras
kroppar förändras. Det påverkar
dem, deras oskuld bryts
plötsligt.
Helen Leiva, Tan Uxil, Petén.

Flickan vill verkligen inte behålla sitt
barn. En dag när vi kom till hennes hus
var det bara gråt. Skrik från två bebisar,
den lilla flickan och hennes mamma.
Barnen var tre månader gamla och båda
grät så högt att deras skrik kunde höras
på gatan.
Efter tio minuter, fyllda av hjärtskärande
skrik, kom vi in i huset och barnen lugnade
sig. Det dröjde ytterligare tio minuter innan
flickan och hennes mamma kom tillbaka.

TVÅNGSMÖDRASKAP

INVERKAN
PÅ DERAS
UTBILDNING.

Jag har ett akut kejsarsnitt, en 14-årig flicka
med svår eklampsi. Om du åker nu kan du
klara det.
Vi fick ett samtal från dr Carlos vid halv fem
på morgonen. En och en halv timme senare
var vi i operationssalen. Barnet var tre
centimeter utvidgat och en normal
förlossning var inte ett alternativ. Inom en
timme började hennes blodtryck sjunka. Dr
Carlos återvände och såg hur stora mängder
blod kom ut ur hennes vagina.
-Hon har livmoderatoni. Musklerna i hennes
livmoder drar inte ihop sig ordentligt och den
orsakade blödningen".

INVERKAN
PÅ DERAS
HÄLSA

Flickor under 16 år löper fyra gånger större
risk att dö i samband med förlossning och
hälften av dem lider av blodbrist, eklampsi
under förlossningen eller
postpartumblödning. Risken för att barn ska
dö under den första månaden är fjorton
gånger högre om mamman är yngre än 20 år.
Lyckligtvis var barnet i goda händer.

Två dagar efter förlossningen skrevs 13åriga Amalia ut hem till sina föräldrar och
sin 22-åriga make. När hon anlände började
hennes mamma genast laga mat.
Jag har förstått att de sov utanför sjukhuset,
utan mat, i väntan på att deras dotter skulle
föda.
Amalia, som fortfarande har ont, försöker
amma för miljonte gången. Det är en sorglig
situation. Alla i rummet förstår att barnet
behöver äta och att det bara väger 1,81 kilos
och är mycket ömtåligt. Atmosfären i rummet
är spänd och dyster.
- Det gör mig ledsen, om han inte äter kommer han
att dö. Vi måste be till Gud för att saker och ting ska bli
bättre", säger barnets pappa.

Stigmatiseringen är fruktansvärd. Det finns
fall av flickor som har band som är
fastbundna runt magen för att försöka dölja
graviditeten. I ett fall gömde en mamma sin
dotter under hela graviditeten och när
barnet föddes sa hon att det var hennes.
Ingen frågade vad som hade hänt. Det är
lättare att skylla på flickan än att skylla på
mannen som våldtog henne. Det finns andra
fall där mödrarna visste vad som pågick,
men rädslan lät dem inte agera, eftersom de
också var offer. På så sätt fastnar flickan i en
våldsspiral.
Flickorna är ensamma och känner att ingen
stöttar dem eller att de är värdelösa, vilket har
lett till att flera av dem har begått självmord.
Lyckan har stulits från dem.
Mirna Montenegro, verkställande direktör,
OSAR.

SOCIAL
PÅVERK
AN

Melanie sitter utanför sitt hus, omgiven av
våld. Hennes mormor är aggressiv, hon slår
henne - jag har sett hennes blåmärken.
Hennes mamma har olika versioner av
situationen: - "Melanie har en pojkvän."
Men grannarna säger: "Nej, han är gammal
och Melanies mamma låter honom sova hos
henne i utbyte mot en säng som hon har
köpt åt dem." Melanie säger att han är 18
år. Mamman säger att han är 35 år och
berömmer honom för att han är en äldre
man som tar hand om henne. Melanies
moster säger att han är nästan 60 år och ger
henne presenter.

VÅLDETS
TYNGD

En eftermiddag kom två kvinnor in i
Gabrielas hus utan tillstånd. De kom för att
bjuda in familjen till sin kyrka, men upptäckte
att Gabriela var gravid. Utan att fråga hur
eller varför flickan skulle få ett barn började
sången och hyllade den välsignelse som
flickan bar på.
Många kyrkor i Guatemala, både katolska och
evangeliska, motsätter sig utbildning om sex
och preventivmedel. När lagen om
familjeplanering antogs 2005 jämförde en
kyrka preventivmedel med kulor och
påpekade att båda användes för att döda.
Religiösa ledare har makt över politiken och
påverkar starkt enskilda personers beslut,
inklusive lärarna som går i kyrkan.

VIKTEN AV
ÖVERTYGELSER

A
MA
LIA
– -Kommer jag att föda naturligt?
–

--Tonåriga Amalia ligger på operationsbordet. Hon är tre
centimeter utvidgad. Sjuksköterskor och läkare springer runt och
förbereder lakanen för att täcka kroppen. "Nej", utbrister en ung
man som förstår vad flickan har frågat på Q'eqchi'.

–

-Vi måste göra ett kejsarsnitt. Amalia vet inte att kejsarsnitt är
obligatoriskt för flickor under femton år, eftersom deras
kroppar inte är förberedda för förlossning och hennes och
barnets liv är i fara.

–

-Barnet vägde bara 1,80 kilos. Han föddes undernärd.

– -Amalia var gift med en man som hon inte kände.
–

-De kom precis till vårt hus, han och hans föräldrar, och hans
föräldrar pratade med mina föräldrar och frågade om vi kunde gifta
oss. Hon hade redan sett detta hända med andra flickor i hennes
samhälle.

– Amalia har inte haft tillgång till utbildning och hennes sätt att

uttrycka sig är apatiskt, vilket verkar bero på en total brist på
kontroll över sitt eget liv. Hon hade ingen aning om
äktenskapslivet och kunde inte förutse att hennes man skulle
lämna henne sex månader senare.
– I dag bor hon hos sina föräldrar och kämpar för att överleva,

eftersom hon ibland inte har någon mat till sig själv och sitt barn.

VANORNAS
TYNGD

"De kom bara till vårt hus, han och hans
föräldrar, och hans föräldrar pratade med
mina föräldrar och frågade dem om vi kunde
gifta oss."

Flickans farfar blev upprörd när han fick reda på att
hans dotter hade anmält sin bror (flickans store
farbror) för att ha våldtagit hans dotterdotter. Men
detta fall är inte det enda.
89 av 100 graviditeter hos flickor under 15 år
beror på incest. De flesta fall rapporteras dock
inte och våldtäktsmännen är fortfarande på fri
fot. I vissa samhällen har incest blivit normalt
eftersom familjerna inte kan överleva utan
mannen, som ofta är den enda
familjeförsörjaren.
"Vi har sett att flickorna lyckas bryta tystnaden och
berätta för sin mamma, men mamman säger ingenting.
Skälen... vem ska försörja mig och mina barn? Det är en
man, det är inte hans fel, i samhället är det så det är
brukligt. Det finns också fattigdom, kultur och
könsförhållanden som gör flickor sårbara. Dessutom har
många mödrar också varit eller är offer för våld".
"När sjukhusen började rapportera in gravida
flickor beslutade en borgmästare i Sacatepéquez
att han varje torsdag skulle gifta bort dessa flickor.
Så han började gifta bort flickorna till förövarna.
Eftersom det är lagligt i Guatemala att gifta sig vid
14 års ålder med föräldrarnas samtycke trodde
borgmästaren att om de var gifta var det inte ett
brott att ha sex."

VIKTEN AV
STRAFFRIHET

"Det finns inget brott att åtala.

Vissa aktörer inom rättsväsendet verkar
samarbeta mot flickors rättigheter:
- "Det görs razzior mot gravida flickor som
tvingas rapportera. Varför inte låta dem leva
med angriparen om de och deras barn mår
bra? Straffrättsliga åtgärder är därför det
minsta av det som kan hända".
-Frågan om gravida flickor är komplicerad. Det
kommer in tusentals ärenden. Tidigare var detta
normalt, men nu när det är ett brott kan staten
inte reagera, det finns ingen kapacitet i
rättssystemet".
- "Flickan var 13 år gammal och mannen 35
år. Det finns alltså en överenskommelse
mellan domarna om att om flickan är 13 år
gammal och har bott tillsammans med
förövaren i mer än tre månader finns det
inget brott att åtala".

"Att ha sex med en flicka som är
under fjorton år är alltid ett brott"

Som samhälle måste vi se till att ingen
våldtäkt förblir ostraffad, men vi gör inte
slut på orättvisorna. Men genom att göra
detta upphör inte orättvisan. Vad har vi
för svar för flickorna? Hur kan vi
återupprätta deras barndom? Hur kan vi
ge dem de rättigheter som har tagits
ifrån dem?
Var och en i sitt eget rum och sin egen
verklighet måste besvara denna fråga och
agera. Alla är ansvariga för att förhindra
att deras dotter, systerdotter, barnbarn,
elev och alla andra flickor inte blir
fråntagna sin barndom och framtid. Alla
har makt och rätt att agera i sin egen miljö
och kräva att staten inte tillåter fler stulna
liv.

AGERA
OCH
KRÄVA

En dag var en liten flicka på dåligt humör.
När hon fick frågan varför svarade hon,
samtidigt som hon tittade ilsket på sin son:
"Han leker med mina leksaker”.

DE ÄR
FLICKOR

STULNA LIV
flickor som föder barn

