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Sammanfattning 
Sveriges Kvinnolobby, TRIS och Kvinnors Rätt tillstyrker förslaget om utvidgat hinder mot 
erkännande av utländska barnäktenskap som är ett steg i rätt riktning mot avskaffande av 
barnäktenskap. Mer arbete krävs dock för att säkerställa dessa barns rättigheter. Sverige 
måste aktivt arbeta för att upptäcka och identifiera barnäktenskap, och för att säkerställa att 
de som begår brott ställs inför rätta. Sveriges Kvinnolobby, TRIS och Kvinnors Rätt anser 
vidare att undantagsbestämmelsen för synnerliga skäl ska avskaffas. 
 

Yttrande 
I Sverige är ingående av äktenskap hos barn förbjudet. Barnäktenskap är ett brott mot barns 
rättigheter, inte minst mot flickors. Unicefs statistik visar att kvinnor världen över som ingått 
äktenskap som barn uppgår till fler än 700 miljoner. Barnäktenskap är också ett sätt att 
kontrollera flickor. Att säkerställa att inga barn utnyttjas eller tvingas in i äktenskap borde 
vara av hög prioritet för den feministiska regeringen. Kampen mot barnäktenskap är en 
viktig del i arbetet för jämställdhet och flickors rättigheter i Sverige och världen.   
 
Sveriges Kvinnolobby, TRIS och Kvinnors Rätt tillstyrker förslaget om ändring i lagen (1904:26 
s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap. 
Ändringen innebär utvidgat hinder för erkännande av utländska barnäktenskap då äktenskap 
som ingåtts av barn utan hemvist i Sverige eller svenskt medborgskap även skyddas av lagen. 
Om någon av parterna var under 18 år när någon av dem kom till Sverige ska äktenskapet 
inte erkännas. Tillägget innebär att alla barn i Sverige oavsett hemvist eller medborgskap 
skyddas mot barnäktenskap.  
 
Sveriges Kvinnolobby, TRIS och Kvinnors Rätt välkomnar dessa skärpta regler som utgör ett 
större skydd mot barnäktenskap för alla barn oavsett anknytning till Sverige. De skärpta 
reglerna är framtagna med utgångspunkt i Barnkonventionen som fastslår barns rätt till 
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hälsa och sjukvård samt att traditionella sedvänjor som skadar barns hälsa ska avskaffas. 
Tidiga äktenskap och graviditet i ung ålder innebär hälsorisker för flickor varför 
barnäktenskap strider mot Barnkonventionen. Konventionsstater som Sverige ska därför 
vidta nödvändiga åtgärder för att avskaffa barnäktenskap.  
 
Utöver tydliga och strikta lagar är det viktigt att Sverige också arbetar med att upptäcka och 
identifiera barnäktenskap som begåtts i utlandet. Att motverka, förhindra och säkerställa att 
de som begår brott ställs inför rätta är grundläggande för avskaffandet av barnäktenskap. 
Regeringen bör även underlätta för vuxna kvinnor att lämna tidigare ingångna 
barnäktenskap som är att likställa med tvångsäktenskap. Det bör särskilt uppmärksammas 
att barn ofta gifts bort till kusiner och andra släktingar. Det innebär att barnen i praktiken 
inte har någon att vända sig till. Dessa barn behöver särskilt stöd när det väl upptäckts att 
barnäktenskap föreligger.  
 
Regeringen bör även särskilt beakta barn med intellektuell funktionsnedsättning som gifts 
bort. Det förekommer att familj- och släktmedlemmar tar rollen som assistent till barnet. 
Beroenderelationen blir då mycket stark och utsattheten inte känd för andra utanför familj 
och släkt. Dessa barn utnyttjas ofta som migrationsbiljett då de i majoriteten av fallen blir 
bortgifta med en man från föräldrarnas ursprungsland. Mannen inväntar flickans 18-årsdag, 
gifter sig med henne juridiskt, får permanent uppehållstånd, skiljer sig, och lämnar sedan 
flickan med ett eller två barn. Att återinföra seriositetsprövning kring par där det råder stor 
risk för barnäktenskap och/eller tvångsäktenskap är ett sätt att möjliggöra att flickan får 
stöd. Genom att i enskildhet fråga flickan om hon vill vara gift med mannen ges hon 
möjlighet att lämna äktenskapet och rätten att bestämma över sitt eget liv.  

 

Sveriges Kvinnolobby, TRIS och Kvinnors Rätt avstyrker utredningens förslag om att behålla 
undantagsbestämmelsen om synnerliga skäl. Undantaget innebär att äktenskap som ingåtts 
av barn kan godkännas i Sverige. Detta är inte i linje med Sveriges åtagande genom 
ratificeringen av Barnkonventionen och går också emot delmål 5.3 i de globala målen som 
klargör att barnäktenskap ska avskaffas senast år 2030. Argumentet för att behålla 
undantagsbestämmelsen är risken för konflikt med EU-rätt främst rörande EU-
medborgarens rätt till fri rörlighet och andra åtaganden Sverige har enligt internationella 
konventioner. Att behålla ventilen går dock direkt i strid med Barnkonventionen då det 
signalerar att äktenskap som ingåtts av barn i vissa fall ska accepteras.  
 
När det uppstår en konflikt mellan Barnkonventionen och andra internationella 
bestämmelser och åtaganden är det Sveriges Kvinnolobbys, TRIS och Kvinnors Rätts 
uppfattning att Barnkonventionen ska ha företräde så att barns rättigheter kommer först. 
Sverige har möjlighet att vara ett föregångsland i frågan genom att avskaffa 
undantagsbestämmelsen för särskilda skäl.  
 
2016 identifierade Migrationsverket 129 flickor och 3 pojkar som ingått barnäktenskap. Det 
råder dock ett stort mörkertal. Myndighetsrepresentanter har uppskattat att det rör sig om 
hundratals barn som ingått äktenskap. Då den nya lagändringen som kan träda i kraft i 
januari 2019 inte är retroaktiv måste den svenska regeringen och dess myndigheter 
säkerställa att dessa barn identifieras och får det stöd de behöver.  
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Det förekommer också att barn och kvinnor som ingåtts äktenskap som minderåriga i vissa 
kommuner tillåts bo ihop med sin vuxna partner. Detta är djupt oroväckande då det 
legitimerar barnäktenskap och möjliggör för tvångsäktenskap att fortgå. Svenska 
myndigheter måste få klara och konsekventa riktlinjer om att detta aldrig får ske och om 
betydelsen av att hålla på 18-årsgränsen. I de fall det redan skett ska barnen separeras från 
sina vuxna makar och ges stöd till att lämna äktenskapet. 
 
Regeringen bör också särskilt ta hänsyn till att utvidga begreppet barnäktenskap till att gälla 
alla äktenskapsliknande förbindelser även så kallade informella äktenskap. Tjejers rätt i 
samhället, TRIS, har erfarenhet av att fler och fler barn uppger att de är förlovade/trolovade, 
det vill säga har lovat varandra att gifta sig och talat om det för släktingar. Ofta bor flickan 
hos pojkens familj och går kvar i skolan för att inte väcka myndigheters misstankar. När 
flickan blir myndig registreras förhållandet juridiskt. Även om de gifter sig först vid 18 års 
ålder leder detta i praktiken till tvångsäktenskap eftersom flickan har inga eller mycket små 
möjligheter att dra sig ut ur uppgörelsen. Mer arbete krävs för att upptäcka dessa fall och för 
att ge flickorna möjlighet att lämna äktenskapen.  
 
Utöver skärpt lagstiftning bör Sverige jobba mer aktivt med förebyggande arbete för att 
förhindra att barn förs utomlands och gifts bort. Svenska beskickningar bör också i länder där 
barnäktenskap inte är förbjudet sprida information om svensk lagstiftning.  
 
För att stärka flickor som utsatts för barnäktenskap föreslår Sveriges Kvinnolobby, TRIS och 
Kvinnors Rätt också att särskilda program tas fram som ger utsatta flickor kunskap om sina 
rättigheter, egen försörjning och rätten att vara förmyndare till sina eventuella barn. 
 
Stockholm 2018-03-08 
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