
 
 

 

Respons 

Nepal: Ekteskap eller kjærlighetsforhold mellom 
søskenbarn innen kastegruppene brahmin og chhetri 

 

Problemstilling/spørsmål: 

• Hvordan blir slike ekteskap/kjærlighetsforhold betraktet i Nepal (familien, samfunnet 
og myndighetene)?  

• Hva er de mulige konsekvensene av et slikt ekteskap/kjærlighetsforhold (mulige 
reaksjoner fra familien, samfunnet og myndighetene)?  

 
Hvordan blir ekteskap/kjærlighetsforhold mellom søskenbarn innen kastegruppene 
brahmin og chhetri betraktet i Nepal (familien, samfunnet og myndighetene)?  
Ekteskapstradisjoner i Nepal varierer etter etniske, religiøse og sosiale skillelinjer. Uavhengig 
av dette, er den fortrukne normen at ekteskap skal være arrangert. Normalt er det foreldrene 
som tar beslutninger om ekteskapspartner og inngåelse av ekteskapet (Majupuria & 
Majupuria 2009). Det avgjørende for valg av ekteskapspartner vil være familiens sosiale lag, 
kaste, utdanning og økonomi.  

Kjærlighetsforhold uten samtykke fra foreldrene vil således være avvik fra det kulturelle 
ideal. Flere studier viser imidlertid at ekteskapstradisjonene er i endring. Utviklingen går i 
retning av at partene i større grad involveres i valg av ekteskapspartner (Ghimire, Axinn, 
Yabiku & Thornton 2006). Omfanget av såkalte love-marriages er tiltagende, og slike 
ekteskap blir også i økende grad akseptert. Når det gjelder den nærmeste familiens aksept av 
et love-marriage, vil det som regel være avhengig av ekteskapspartnerens religion, kaste, 
sosiale bakgrunn, utdanning og økonomi.  

Hvem som anses som optimal ekteskapspartner varier mellom de ulike kaster og etniske 
grupper. Flere etniske grupper i Nepal har tradisjon for cross-cousin-ekteskap, eksempelvis 
Tamang, Tharu og Magar. Brahmin-kasten har imidlertid ikke tradisjon for å inngå ekteskap 
mellom så nære slektninger som søskenbarn. Tilsvarende er også tilfelle for chhetri, med 
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enkelte unntak som gruppen Thakuri. Thakuri praktiserer matrilateralt cross-cousin ekteskap 
(Majupuria & Majupuria 2009). 

Ifølge sivillovgivningen er inngåelse av ekteskap mellom søskenbarn forbudt dersom det 
strider mot ekteskapstradisjonene (Majupuria & Majupuria 2009). I møte med Landinfo i 
november 2009 bekreftet Secretary Madhab Paudel, Ministry of Law, Justice and Constituent 
Assembly Affairs i Nepal, at et ekteskap mellom søskenbarn (som strider mot tradisjonene) 
ikke vil bli ansett som legalt. Ifølge Secretary Madhab Paudel vil et ekteskap eller et seksuelt 
forhold mellom søskenbarn innenfor kastegruppene brahmin og chhetri komme inn under 
lovgivningen om incest. Incest er en kriminell handling i Nepal (Pradhananga & Shrestha 
u.å.).  

Seksuelle relasjoner forutfor ekteskapet, bryter med grunnleggende moralske og sosiale 
normer i Nepal. Det foreligger imidlertid svært lite informasjon om utenomekteskapelige 
forbindelser, men de studier som er gjort viser at sex mellom ugifte er relativt uvanlig. En 
studie indikerer at kun ca. 1 % av voksne jenter har sex før ekteskap. Andelen er høyere for 
gutter, ca. 9 % av gutter i alderen 15-19 år har hatt seksuelle relasjoner før ekteskap. Mens for 
gutter i alderen 20-22 år, er andelen 17 % (Choe, Thapa & Mishra 2005). Seksuell omgang 
forut for ekteskap avhenger av mange variabler, fra alder, egen og foreldrenes utdanning, 
bosted, religion til bruk av alkohol (Adhikari 2008).  

 

Hva er de mulige konsekvensene av et ekteskap/kjærlighetsforhold mellom søskenbarn 
innen kastegruppene brahmin eller chhetri (mulige reaksjoner fra familien, samfunnet 
og myndighetene)? 
I Nepal blir incest definert som seksuell omgang mellom personer som er slektninger innen 
syv generasjoner:  

Incest has been defined as a crime involving sexual intercourse between persons who 
are relatives within seven generations. Incest is strictly prohibited in Nepal. Marriage 
within the incest relation except under the customary practice is void. The punishment 
varies according to the distance of relation between the people involved in incest. 

Incest within the following relation is punished as follows: 

- Having sexual intercourse with mother is punishable with life imprisonment. 

- The crime of having sexual intercourse with sister of the same parents or with 

daughter is punishable with 10 years imprisonment. 

- The crime of having sexual intercourse with women in the relation of father's 

ancestral lineage is punishable with six years imprisonment. 

- The crime of sexual intercourse with other women of relation within seven 

generations of father or mother's ancestral lineage, other than those 

mentioned above is punishable with an imprisonment of two years (Pradhananga & 
Shrestha u.å.).  
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Som sitatet ovenfor viser, varierer straffen for incest med slektskapet. Et incestuøst forhold 
mellom søskenbarn tilsier en strafferamme opptil to år (intervju med Paudel, M. i november 
2009; Pradhananga & Shrestha u.å.).  

Landinfo har ingen informasjon om hvorvidt et slikt incestuøst forhold faktisk blir 
straffeforfulgt i Nepal. Ekteskap mellom søskenbarn var et tema under Landinfos 
informasjonsinnhentingsreise til Nepal i november 2009. Alle relevante samtalepartnere var 
kjent med at flere etniske grupper, i sær grupper av mongolsk/tibetansk opprinnelse, har 
tradisjon for ekteskap mellom cross-cousins. Ingen av samtalepartnere var kjent med at slike 
ekteskap forekom innenfor kastegruppene brahmin og chhetri. Heller ikke at slike saker var 
blitt behandlet i rettssystemet. Landinfo er ikke kjent med andre kilder som omtaler 
straffereaksjoner fra myndighetene på ekteskap eller seksuelle relasjoner mellom søskenbarn 
innenfor kastegruppene brahmin og chhetri i Nepal.  

Flere kilder omtaler mulige konsekvenser av seksuelle overgrep som voldtekt og incest. En 
rapport i regi av kvinneorganisasjonen SAATHI antyder at lavkastekvinner oftere er ofre for 
voldtekt, mens kvinner fra høykastene som brahmin og chhetri oftere er representert blant 
incestofre (48 %). Majoriteten av incestofrene i SAATHIs undersøkelse hevdet at 
familiemedlemmer unngikk dem, mens 23 % ble tvunget til å forlate hjemmet etter at 
overgrepet ble offentlig kjent. Ifølge rapporten ble incest sjelden politianmeldt av hensyn til 
familien. Få overgripere ble fengselet, både når det gjaldt incest, voldtekt og polygami. I 25 % 
av de rapporterte tilfellene i SAATHIs undersøkelse, hadde verken politi eller rettsvesen vært 
involvert (Deuba & Rana 2001).  

Når det gjelder informasjon om reaksjoner på ekteskap som bryter med tradisjonene, er denne 
knyttet til ekteskap på tvers av kaste, inter-cast marriage eller love-marriage. Studier viser et 
vidt spekter av reaksjoner, både fra familien og samfunnet. Det er beskrevet sanksjoner som 
spenner fra tilfeller der familien ikke spiser sammen med den ene ektefellen, kun den ene 
ektefellen blir nektet adgang til slektningers hus, at ekteparet blir utstøtt fra hele familien til at 
ekteparet blir tvunget til å flytte fra landsbyen (Kansakar & Ghimire 2009). Landinfo er ikke 
kjent med informasjon som gir grunnlag for å omtale såkalte æresdrap som tradisjon i Nepal 
(Landinfo 2007).  

Det er svært vanskelig å tegne en valid risikoprofil når det gjelder faren for reaksjoner knyttet 
til brudd på ulike ekteskapstradisjoner (Landinfo 2007). Samtidig er det antagelig grunnlag 
for å si at sannsynligheten for at brudd på ekteskapstradisjoner aksepteres er større i urbane 
miljø med høy utdannelse og god økonomi (de Jong, Ghimire & Thornton 2006). Enkelte 
kilder argumenterer for at høykastene er mer konservative i synet på ekteskapstradisjoner enn 
andre lavkaster generelt, og daliter spesielt (Kansakar & Ghimire 2009; intervju med Paudel, 
Dalit NGO Federation, i Kathmandu november 2009). Andre kilder indikerer imidlertid at 
høykaste hinduer i større grad representerer et mer ”moderne” syn på ekteskapstradisjoner (de 
Jong, Ghimire & Thornton 2006).  
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En respons er et svar på konkrete spørsmål og problemstillinger som saksbehandlere i 
utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo. Responser er ikke ment å være utfyllende 
redegjørelser for et tema eller et spørsmål, men skal gi svar på de konkrete spørsmålene som 
er stilt, og ellers inneholde det som til enhver tid trengs av bakgrunnsinformasjon. 
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