Information till barn om barnäktenskap

Barnäktenskap – det här gäller
i Sverige
I Sverige är alla under 18 år barn. Ingen får gifta sig med ett barn i Sverige.
Barn har rätt att gå i skolan och utbilda sig, ha möjlighet till fritidsintressen
och få utvecklas som en egen person. Att leva i ett äktenskap innebär ansvar
som barn inte ska ha.
I Sverige har du rätt att
• bestämma över din kropp, ingen får ha sex med dig om du inte vill det
• använda preventivmedel om du inte vill bli gravid
• göra abort om du vill avsluta en graviditet.
Alla barn har samma rättigheter
I Sverige har du samma rättigheter även om du blir kär i någon av samma kön.
Rättigheterna gäller även om du är tjej men känner dig som en kille, eller tvärtom.
Du har också samma rättigheter om du har en funktionsnedsättning eller sjukdom.
Hjälp och stöd
Du kan alltid få hjälp och stöd från socialtjänsten i kommunen.

Barnäktenskap – lagar och regler
i Sverige
Enligt svensk lag får ingen gifta sig med en person som är under 18 år.
Ingen får tvinga ett barn att gifta sig
Det är olagligt att tvinga eller lura ett barn att resa till ett annat land för att gifta
sig. Det här är ett brott som kan leda till fängelse.
Det är olagligt att tvinga ett barn att leva i en relation som liknar ett äktenskap.
Utländska barnäktenskap blir inte giltiga i Sverige
Från den 1 januari 2019 kan ett äktenskap inte bli giltigt i Sverige om någon i paret
var under 18 år när de gifte sig.

Men, i vissa undantagsfall kan ett utländskt barnäktenskap fortfarande erkännas. Till att börja med måste båda vara över 18 år när de ansöker om att få äktenskapet registrerat i Sverige. Paret måste också antingen ha gift sig före den 1 januari 2019 eller så ska det finnas så kallade synnerliga skäl att erkänna äktenskapet.
Synnerliga skäl kan till exempel betyda att det skulle få allvarliga konsekvenser
för paret om de inte var gifta längre. Det bedöms i varje enskilt fall.
Om du vill veta mer kan du prata med din socialsekreterare, din gode man eller
kuratorn i din skola. Du kan också ta kontakt med till exempel BRIS eller Rädda
Barnen. Här kan du hitta stöd och hjälp

Om du är under 15 år
Alla barn under 15 år har en absolut rätt att skyddas från sex. Det är brottsligt att
ha sex med någon under 15 år. Det är ett brott som kallas våldtäkt mot barn.
Om du är under 15 år och har haft sex så betyder inte det att du har gjort fel.
Du kan få hjälp genom att prata med någon vuxen som du litar på och som kan
hjälpa dig att få stöd. Du kan också få hjälp att anmäla till polisen.
De här lagarna är till för att skydda barn och för att barn ska ha en trygg barndom.
Hjälp och stöd
På ungdomsmottagningen i den kommun du bor i kan du få information om sådant
som hälsa och sex. Webbplatsen Youmo har information om sex, hälsa och relationer på flera språk.

Om du är under 18 år och har barn
Ditt barn har samma rätt att må bra och vara tryggt som du.
Du är vårdnadshavare för ditt barn även om du är under 18 år. En vårdnadshavare har ansvar och rätt att bestämma om barnet.
Om du har frågor om att vara förälder eller vill få stöd för att kunna ta hand om
ditt barn, kan du kontakta socialtjänsten i din kommun.
Om du och barnets andra förälder inte ska bo ihop
Barn har rätt till båda sina föräldrar. Det gäller även om du inte längre lever med
barnets andra förälder.
Om ni inte ska bo tillsammans kan socialtjänsten hjälpa er att bestämma var
barnet ska bo och hur ni båda ska ha kontakt med barnet.
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Barnäktenskap – stöd och hjälp
Om du undrar över något eller behöver hjälp finns det många du kan vända dig till.
Du kan till exempel prata med
•
•
•
•
•

din gode man eller särskilt förordnade vårdnadshavare
din socialsekreterare hos socialtjänsten
din lärare på skolan
din kurator eller skolsköterska på skolan
personal på ungdomsmottagningen.

Det finns lagar som begränsar vad vuxna som arbetar med barn får berätta om dig
för andra. Det kallas sekretess och tystnadsplikt.
Om den du pratar med blir orolig och tror att det du berättar kan vara farligt för
dig kan de behöva berätta det för socialtjänsten. Det kallas att de gör en orosanmälan. Det är för att du ska få rätt hjälp och inte lämnas ensam i en svår situation.
Socialtjänsten ansvarar för att barn ska ha det tryggt och säkert när de växer upp.
Nödsituation – ring 112
Om du är i en nödsituation och behöver hjälp snabbt ska du ringa polisen på telefonnummer 112.
Här kan du få mer information
Ny i Sverige – för barn och ungdomar
Ny i Sverige har mycket information till dig som är ett barn eller en ungdom och är
ny i Sverige.
Barn- och ungdomslinjen
Du som har kontakt med socialtjänsten eller sjukvården, eller bor på elevhem, har
rätt att kontakta IVO för att få information om dina rättigheter. Du kan ringa tel nr
020-120 06 06 eller chatta.
Tvångsäktenskap
Hedersfortryck.se har filmer för barn och unga om tvångsäktenskap
Sex, hälsa och relationer
Youmo.se har information till ungdomar om sex, hälsa och relationer. Här kan du
läsa, se filmer och mycket mer.
Brott mot barn
jagvillveta.se har information till barn och unga som blivit utsatta för brott.
Bris – Barnens rätt i samhället
Telefonnummer: 116 111
Bris kan du ringa, mejla eller chatta med om du behöver prata med någon vuxen.
Webbplatsen är översatt till många språk.
Kvinnofridslinjen
Telefonnummer: 020-50 50 50
Om du har blivit hotad eller utsatt för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld.
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Om du vill träffa någon och prata
Skolkuratorn
På varje skola finns en kurator som ska stötta barnen i skolan. Fråga en lärare eller
någon annan på skolan hur du får kontakt med kuratorn.
Kroppen, sex och preventivmedel
Du kan gå till en ungdomsmottagning om du har frågor om kroppen, sex eller
preventivmedel. Du kan också gå dit om du mår dåligt och behöver någon att prata
med. Hitta din närmaste ungdomsmottagning
Träffa andra hbtq-personer
RFSL Newcomers är ett nätverk för asylsökande, papperslösa och nyanlända
hbtq-personer. Mejla newcomers@rfsl.se

www.kollpasoc.se/barnaktenskap

Information till barn och unga om barnäktenskap – Socialstyrelsen – januari 2020

