Menar vi allvar med att
alla barn ska ha samma
rättigheter och lika värde?
Då behöver alla veta det här.
Den 1 juli 2020 träder ny lagstiftning i kraft om:
• Barnäktenskapsbrott
• Utreseförbud
Lagar är viktiga och det är samhällets ansvar att de efterföljs. De nya
lagändringarna ger barn stärkt skydd att inte utsättas för äktenskap,
äktenskapsliknande förbindelser eller könsstympning. Alla barn och
unga ska ges samma möjligheter att forma och bestämma över sina liv.
Det är vuxnas ansvar att tillämpa de nya lagändringarna för att
skydda barn och stå upp för alla barns rätt att vara barn!
Barnäktenskapsbrott
• Det nya stärkta skyddet mot barnäktenskap innebär att vuxna inte
får förmå eller tillåta ett barn att ingå ett äktenskap eller äktenskapsliknande förbindelse. Det är ett allvarligt brott som kan ge upp till fyra
års fängelse.
• Det är vårdnadshavares ansvar att förhindra att barn ingår äktenskap.
Med den nya lagen stärks barnperspektivet. Man lyfter ansvaret från
barnet och lägger istället fokus på vårdnadshavares ansvar att skydda
sitt barn från äktenskap.
• Även den som gifter sig med ett barn kan straffas och i vissa fall även
exempelvis vigselförrättaren beroende på vilken roll denne haft.
Utreseförbud
• Om det finns en påtaglig risk för att någon som är under 18 år förs
utomlands eller lämnar Sverige i syfte att ingå äktenskap eller en
äktenskapsliknande förbindelse eller könsstympas kan socialtjänsten
ansöka om utreseförbud hos förvaltningsrätten. Om det är brådskande
kan socialnämnden besluta om omedelbart utreseförbud.
• Utreseförbudet regleras i lagen med särskilda bestämmelser om vård
av unga (1990:52). Den som för ut ett barn ur landet i strid mot ett
utreseförbud kan straffas. Straffet är fängelse i högst två år och även
försök till brott är straffbart.
• Möjligheten att meddela utreseförbud är inte beroende av om
möjligheten till frivilliga insatser först har uttömts av socialtjänsten.
Vill du veta mer om hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av kvinnor
och flickor – och vad du kan göra för att förhindra det. Gå in
på www.hedersförtryck.se eller ring Nationella kompetensteamets stödtelefon, 010-223 57 60, för råd och stöd.

