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Motion om giftemål med minderåriga

Enligt en utredning utförd av Migrationsverket uppges antalet barn i äktenskap som sökt
skydd i Sverige uppgå till132 barn under 2015, en del av dem under 15 år och
Migrationsverket befarar att mörkertalet är mycket stort. Ett av FN:s utvecklingsmål är att
stoppa barnäktenskap för att förhindra att barn blir nekade sin barndom men också för att
skydda barn från de hälsorisker och det förtryck som förknippas med barnäktenskap.

Det Nationella Kompetensteam mot hedersrelaterat våld, könsstympning, barn- och
tvångsäktenskap anser också att information om gifta barn behöver belysa och
problematisera bakgrunden tilloch konsekvenserna av barnäktenskap eftersom det är ett
faktum att det kommer ensamkommande gifta barn till Sverige. Barnen saknar även kunskap
om det nya landet de kommer till, både om vilka rättigheter de har och om de olika
myndigheternas ansvar och arbete för barn och unga. Det finns också flickor och pojkar som
reser från Sverige och gifts bort mot sin vilja i sina hemländer och för att motverka detta
behövs det information till barn och föräldrar, kunskap bland de alla som arbetar med barn
och unga och förebyggande insatser.

Sundsvalls kommun saknar idag en handlingsplan, riktlinjer och praxis för hur kommunen ska
ta omhand de barn i äktenskap som anländer till kommunen. Migrationsverkets riktlinjer är
att minderåriga, gifta barn inte längre ska utredas tillsammans med sin make/maka utan ska
betraktas som ensamkommande barn och att barnets välbefinnande ska sättas först.
Sundsvalls kommun bör därför arbeta både förebyggande för att barn under 18 år inte ska
ingå äktenskap och för att den minderåriga parten vid händelse av giftemål, ska separeras
från sin make/maka och betraktas, och utredas som ensamkommande barn.

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

att Sundsvalls kommun inför tydliga riktlinjer och praxis som gör att gifta minderåriga barn
som anländer till kommunen ska separeras från sin partner, utredas och erhålla status som
ensamkommande barn

att Sundsvalls kommun ska arbeta för att förebygga äktenskap där minderåriga utgör minst
en av parterna.
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