”- Jag visste inte vad ätenskap innebar förän jag gifte mig. Det innebär stor och tung avsvar”, sa Parisa som är idag 23 år.

”- Jag accepterade inte först giftermålet. För jag tyckte att jag var för ung att gifta mig, sa Hamid som är idag 27 år.

Parisa var bara 10 år gammal när hon blev
bortlovade med sin 14-åriga kusin Hamid. Idag
är dem gifta sen fem år tillbaka.

våra föräldrar och ville inte inse det. Men
jag ångrar inte för det nu.

Hon blev bortlovad som 10-åring

Parisa och Hamid kommer från
Iran. De har varit gift sen fem år tillbaka.
- Det hela började med att våra föräldrar frågade oss om vi kunde gifta oss
när vi blir stora. Eftersom vi var så pass
små visste vi inte vad giftermål innebar och
sa därför ”ja”, sa Parisa.

”hade ceremoni”
Parisa och Hamid är kusiner till varandra och de förlovade sig när Parisa var
bara 10 år gammal och Hamid 14 år.

- Efter att vi hade sagt ”ja” hade vi
en liten ceremoni inom familjen och fick
en ring var. Vi såg det som ett lek och
visste inte vad som väntade oss däremot.
”tog studenten”
När Parisa tog studenten i juni år
1997 åkte hon och sin familj till Iran för att
gifta sig med Hamid.
- Det var min lyckliga dag när jag
skulle gifta mig. Jag hade en under bar
känsla som jag inte kan beskriva hur underbar den var, sa hon det med en glad
ansiktsuttryck.

”på något sätt var vi
tvungna”
Nycklarna hörde trassla och ytterdörren öppnades. Det var Hamid som kom
från jobbet. Han såg trött ut och såg ut
som att han behövde vila sig. Han satte
sig bredvid sin fru.
- Vi ville själva gifta oss med varandra, sa Hamid kort.
- Men vi bodde ha väntat i åtminstone minst ett år till. För att kunna förbereda oss med allt annat. Jag kunde ha jobbat och tjänat lite pengar i förväg. Men
istället det gifte jag mig direkt efter att ha
tagit min examen. Det var lite för mycket
tyckte jag. På något sätt var vi tvungna
att gifta oss för att vi hade sagt ”ja” till

”var inte redo”
- Jag accepterade inte först giftermålet. För att jag tyckte att jag var för ung
att gifta mig och var inte redo för det. Men
värst av allt var att lämna allt bakom sig,
sin familj och sina vänner. Det tog sin tid
att jag började acceptera det och insåg att
det var sant. Förhållande mellan oss har
varit bättre sen vi har gift oss. Vi litar nu
mer på varandra och älskar varandra mer,
sa Hamid bestämd med ett leende.
” äktenskap innebär stor ansvar”
- Först var vår förhållande som vågor lite upp och ner (skrattar hon). För vi
är så olika och har olika personligheter.
Men det har blivit bättre nu.

Jag visste inte vad ordet äktenskap
innebar förän jag gifte mig. Och det är nu
jag vet vad det innebär och det innebär
stor och tungt ansvar, sa Parisa.

Det ska vara som salt och peppar i livet när
man har blivit riktigt mogen.

”salt och peppar i
livet”

- Jag vill tala om för er ungdomar där
ute att först och främst inte gifta sigför tidigt som tillexempel jag gjorde. Man ska
lära känna varandra mer som kanske planera hur framtiden ska se ut senare i livet.
Du ska själv bestämma och besluta vad du
ska göra inte göra med ditt liv inte någon
annan, sa Hamid.
Mina bästa råd som jag kan ge till er
är att ni ska helst ha ett yrke och ett arbete
innan ni gifter er för annars får ni bara problem, tro mig.

Idag är Paris 23 år och Hamid 27 år
och de trivs bra hos varandra.
- Det jag vill tala om för alla ungdomarna idag är att man ska vara stark när
det gäller nära och kära. Och att man inte
ska behöva lida för att man har lovat något som man inte vet vad det innebär. Det
absoluta viktigast är att inte låta någon få
styra era liv!, sa Parisa. När det gäller giftermål ska det ske när man har nått sina
höga mål och när man känner sig mogen.

”mina bästa råd”

Text och foto:
Fikriye Yayan
Det är inte deras riktiga namn.

2

3

