Karlskrona 2016-01-25

Motion om placering av minderåriga i äktenskap
Den stora utomeuropeiska invandringen till Sverige från länder främst med helt andra kulturer har
lett till att förekomsten av barnäktenskap eller minderåriga i äktenskapsliknande förhållanden i vårt
land ökat. Trots att detta är olagligt i Sverige placerar kommuners socialtjänster runt om i landet
enligt en granskning från Sveriges radio ofta flickorna hos männen de är gifta med. Även ett fåtal
fall med pojkar har noterats i granskningen.Vissa minderåriga är redan gifta innan avresa från
ursprungslandet, andra hamnar i tvångsäktenskap på vägen till Sverige och hamnar därmed i en
tydlig beroendeställning till mannen/kvinnan och människorna omkring denne. En svag tilltro till de
svenska myndigheterna kan också påverka minderårigas situation genom att de inte vågar berätta
sanningen. Med anledning av detta och med anledning av den svenska lagstiftningen om förbud mot
barnäktenskap är det oerhört viktigt att samhället aldrig någonsin placerar dessa unga personer hos
den vuxna partnern, detta oavsett om den unge hävdar sig vilja det.
Studier från flera europeiska länder visar att konflikter vid ingående av äktenskap kopplat till tvång
ofta är bakgrunden till hedersrelaterat våld. Därför bör socialtjänst och skolpersonal i kommunen ha
goda kunskaper i hur man hanterar situationer kopplade till hedersproblematik och besitta
kompetens hur man kan upptäcka misstänka fall i tid.
Klart är att avslöjandet som Sveriges radio nu gjort måste tas på största allvar, det är därför viktigt
att kommunfullmäktige visar att vi gör och har gjort vad vi kan för att tillse att Karlskronas
socialtjänst i framtiden inte kommer att placera minderåriga som påstår sig vara gifta hos den vuxne
maken eller makan.
Det finns två åldersgränser enligt lag i Sverige för att ge samtycke till samlag eller jämförbar
sexuell handling. Den ena gränsen är vid 15 år medan den andra är vid 18år. Gränsen för 18 år
gäller om personen står under den andra partens fostran eller ett liknande förhållande råder. Då
detta handlar om personer i direkt beroendeställning till den andra kan endast gränsen på 18 år
råda. Brott mot denna lagstiftning rubriceras som våldtäkt mot barn, eller i mindre allvarliga fall,
sexuellt utnyttjande av barn. Detta är något som Karlskrona kommun är medhjälpare till då de
tillåter barn idag att bo ihop med vuxna som de är gifta med.
Vi yrkar för att Karlskrona kommunfullmäktige beslutar,
att ge ansvarig verksamhetschef i uppdrag att kontrollera att inga minderåriga som påstår sig vara
gifta i fortsättningen kommer att placeras hos sina makar av socialtjänsten.
att ge ansvarig verksamhetschef i uppdrag att redovisa för kommunfullmäktige hur många
minderåriga som påstått sig vara gifta som placerats hos sina makar de senaste 8 åren.
att ge ansvarig verksamhetschef i uppdrag att granska tidigare fall där minderåriga placerats hos
sina makar och ompröva de besluten så att de inte längre är placerade hos denne.
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