
Tillsammans säger vi stopp – och ger hopp.

Visste du att det varje 

år saknas elever som 

inte återvänder till 

skolan efter loven?

Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland, Barnafrid vid 
Linköpings universitet, Brottsoffermyndigheten, Polisen, Skolverket, Socialstyrelsen 
och Åklagarmyndigheten.

Tillsammans säger vi stopp – och ger hopp.

Visste du att många barn 

och unga i Sverige inte 

får välja vem de vill gifta 

sig med?

Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland, Barnafrid vid 
Linköpings universitet, Brottsoffermyndigheten, Polisen, Skolverket, Socialstyrelsen 
och Åklagarmyndigheten.

Vill du veta mer? 
På hedersförtryck.se hittar du mer information om hur du 
skyddar barn och unga. Har du fler frågor, ring nationella 
stödtelefonen: 010-223 57 60, måndag–fredag, 09:00–16:00.

BARNAFRID — NATIONELLT KUNSKAPSCENTRUM
LINKÖPINGS UNIVERSITET

Varningstecken att ta på allvar. 
Det är inte alltid lätt att se om någon är utsatt för 
hedersrelaterat våld och förtryck, men här är några 
tecken att vara uppmärksam på:

• Får inte vara med på alla skol- och fritidsaktiviteter.

• Får inte ha vänner som inte är godkända av familjen.

• Får mobil, dator och sociala medier kontrollerade.

• Får inte ha pojkvän/flickvän/partner.

• Uppvisar oro inför en semesterresa eller ett skollov.

• Går ofta på toaletten och toalettbesöken tar ovanligt 
lång tid.

• Byter om och klär sig på ett annat sätt utanför 
hemmet. 



Många barn får inte spela fotboll, 
men måste gifta sig.
I Sverige är alltför många barn kontrollerade av 
sina familjer och sin släkt. De får inte leva som de 
vill eller vara med och påverka sina liv. De får heller 
inte bli kära i vem de vill, utan riskerar istället att bli 
bortgifta. Ofta har de här barnen ingen att prata med 
och vet inte heller vilka rättigheter de har.

Nu har lagarna mot hedersrelaterad brottslighet 
skärpts. Och du har en ännu viktigare roll.
För att förhindra att barn far illa skärptes lagarna mot 
hedersrelaterad brottslighet den 1 juli 2020. 

Lagändringarna innebar bland annat att det infördes ett nytt 
brott, barnäktenskapsbrott, som kan ge fängelse i högst fyra 
år. Ett utreseförbud infördes också för att skydda barn som 
riskerar att föras utomlands för att utsättas för barnäktenskap 
eller könsstympning. Vidare infördes en straffskärpningsgrund 
för brott där ett motiv varit att bevara eller återupprätta heder.

Lagändringarna är viktiga. Men de kan bara ge effekt om de 
barn som är i fara upptäcks och får hjälp i tid. Här har du som 
möter barn och unga i jobbet en viktig roll. Du har ett ansvar 
att stötta, skydda och ge hopp till de utsatta barnen och 
ungdomarna. 

Behöver du agera?
Att skydda ett barn kan kännas svårt, men det är viktigt att du 
vågar agera. Gör så här:  

• Prata med personen du är orolig för och fråga om hen är 
utsatt för våld eller hot.

• Anmäl till socialtjänsten om du känner oro för en person 
under 18 år.

• Om du misstänker att personen är utsatt för brott, anmäl till 
polis och socialtjänst.

• Agera snabbt om du misstänker att ett barn ska föras ut ur 
landet. Informera socialtjänsten så att barnet kan ges skydd 
genom ett utreseförbud.

• Om personen är över 18 år, ge stöd och hjälp. Läs mer på 
hedersförtryck.se

• Har du frågor, ring nationella stödtelefonen: 010-223 57 60. 

Jag minns till exempel ett ärende som gällde 
barnäktenskapsbrott. Barnets föräldrar hade 
planerat bröllop. Skolan reagerade och tog 
kontakt med polis som grep föräldrarna 
hemma med packade väskor. Barnet blev 
omhändertaget av socialtjänsten och skyddat 
genom familjehemsplacering. Här handlade det 
verkligen om att rädda någon i sista minuten.”

En åklagare

”


