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Landinfo respons er utarbeidet av Utlendingsforvaltningens fagenhet for 
landinformasjon (Landinfo). 
Landinfo respons er svar på konkrete spørsmål og henvendelser fra UNE, 
UDI og AID. 
Landinfo respons kan inneholde utvalg, sammenstilling og vurderinger av 
informasjon fra en rekke kilder, samt Landinfos vurdering av enkelte eller 

flere av de refererte kildene.  

 

LANDINFO 
RESPONS 

 
 
REGION:  Vest-Afrika       
LAND:  Ghana 
 
TEMA:  Praktisering av minimumsalder for ekteskap 
 
 
PROBLEMSTILLING / SPØRSMÅL:   
I henhold til Ghanas barnelov av 1998, så er minimumsalderen for å inngå ekteskap i Ghana 18 år. 
Vil et ekteskap inngått i Ghana mellom en mann over 18 og en kvinne på 17 år og 8 måneder bli 
regnet som gyldig i Ghana? Er samtykke fra foreldre relevant for saken? 
 
 
DATO: 19.01.2009 
 
I forbindelse med innføringen av en ghanesisk barnelov, ble minimumsalderen for ekteskap i 
landet hevet til 18 år (Children’s Act 1998, s. 10). Denne bestemmelsen ble sannsynligvis innført 
for å beskytte unge jenter mot ekteskap, siden det ikke er uvanlig at jenter i Ghana blir giftet bort 
tidlig i tenårene (gjerne kort tid etter pubertet). Selv om denne bestemmelsen ble innført for ti år 
siden, fortsetter det imidlertid å være et problem i Ghana at mindreårige blir giftet bort, særlig 
jenter. Amerikansk UD beskriver situasjonen på denne måten i sin siste menneskerettighets-
rapport fra Ghana: ”Forced child marriage, which is illegal, remained a problem. CHRAJ and 
NGOs reported that the problem had not improved during the year.” (US State Department 
2008).1 
 
Landinfo mener det er grunn til å tro at hovedformålet med å innføre en minimumsalder på 18 år 
for ekteskap var å hindre at særlig jenter i tenårene mot sin vilje blir giftet bort til voksne menn, 
gjerne betydelig eldre enn dem selv. Vi finner det imidlertid lite sannsynlig at bestemmelsen vil 
bli brukt til å kjenne et ekteskap ugyldig fordi det ble inngått på et tidspunkt hvor en kvinne var 
måneder fra å fylle 18, særlig hvis hun selv opplyser at hun giftet seg frivillig. 
 

 
1 CHRAJ står for Commission of Human Rights and Administrative Justice, og er et uavhengig statlig ombudsorgan 
som rapporterer til det ghanesiske parlamentet. Landinfo har gått gjennom tilgjengelige rapporter og lignende på 
hjemmesiden deres (tilgjengelig fra http://www.chrajghana.org/), men har ikke funnet utgivelser fra ombudet som 
konkret omhandler bortgifting av mindreårige. 

http://www.chrajghana.org/


    
  

UTLENDINGSFORVALTNINGENS FAGENHET FOR LANDINFORMASJON • COUNTRY OF ORIGIN INFORMATION CENTRE 
Storgaten 33 A / Postboks 8108 Dep / N-0032 Oslo / Tel 23 30 94 70 / Fax 23 30 90 00 / e-mail: landinfo@landinfo.no / 
www.landinfo.no 
  2 

Om hennes foreldre har samtykket eller ikke vil sannsynligvis være lite relevant, siden ghanesisk 
barnelov ikke inneholder noen åpning for unntak. (Siden det primært er foreldre som tvinger 
mindreårige jenter til ekteskap, så er det også mindre sannsynlig at deres syn på saken skulle 
tillegges mer vekt enn jentas eget syn.) 
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