Gift mot sin vilja
Rätt att välja kärlek
– om att bli gift mot sin vilja
Att bli tvingad till ett äktenskap trots att man inte vill är ofta kopplat till hedersrelaterade
normer och traditioner. Både tjejer och killar kan drabbas. Oftast begränsas tjejerna i
vardagen och killarna tvingas att kontrollera sina systrar. Det visar Ungdomsstyrelsens
rapport – Gift mot sin vilja.

Hur många är de?

Bortgift på annan ort

Mer information på:

70 000 ungdomar i åldern 16–25 år upplever
att de inte fritt kan välja vem de ska gifta
sig med. Av dem är det 8 500 som ofta
oroar sig över att inte kunna välja partner.

Giftermålen kan ske utomlands och i samband med en resa med familjen. Utrikesdepartementet har konkreta råd till unga
på sin webbplats om vad de kan göra
innan de reser och om de blir utsatta för
hedersbrott utomlands. Råden handlar
bland annat om att unga bör försöka
stanna hemma om de är oroliga för att bli
bortgifta och att de bör kontakta socialtjänsten eller polisen på hemorten före
resan.
I andra länder kan familjelagstiftningen
skilja sig från svensk lagstiftning. Om man
är svensk medborgare och är i ett annat
land där man också är medborgare ses
man som medborgare i det landet.
Därför kan det vara svårare för svenska
ambassaden, konsulatet och Utrikesdepartementet att hjälpa unga som riskerar
tvångsäktenskap utomlands.

www.ungdomsstyrelsen.se/giftmotsinvilja
www.regeringen.se
www.hedersfortryck.se
www.umo.se
www.dinarattigheter.se

Hur ser ungdomarnas liv ut?
De är i högre grad förbjudna av sin familj att
delta i sex- och samlevnadsundervisning,
biologi, musik och gymnastik än andra.
För vissa är tillgången till arbete, inflytande och fritid starkt begränsad.
Ungdomarna känner sig inte respekterade i sin familj och familjen har ofta konflikter om deras framtid.
De har också begränsningar när det gäller
homosexuella förhållanden – en hög andel
av de som inte fritt får välja partner tror att
de skulle bestraffas mycket hårt av sina
föräldrar om de vore homo-, bi- eller
transsexuella.
De blir utsatta för hot, våld och kränkningar av närstående i högre grad än
andra. Det är även vanligare att de har
hotats med att bli utkastade hemifrån eller
att skickas bort. Killar med utomnordisk
bakgrund är särskilt utsatta för det senare.
Vidare uppmuntras killar av familjen att
kontrollera, kränka och i vissa fall
misshandla sina systrar.

Rapporten
Gift mot sin vilja
kan beställas på:
www.ungdomsstyrelsen.se/publikationer
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Statistik över unga som riskerar
att bli gifta mot sin vilja, 16–25 år, 2009
• 70 000 unga upplever att de inte får välja vem de ska
gifta sig med, 8 500 av dessa oroar sig ofta för att bli bortgifta.
• Det är en större andel tjejer (7 %) än killar (4 %) som oroar sig för att bli bortgifta.
• 27 % i Hjällbo, Araby, Rosengård och Husby upplever att föräldrarna, religionen
eller kulturen begränsar deras val, mot 5 % i hela landet.
• 19 % av tjejerna och 14 % av killarna i dessa områden oroar sig för att inte själva få
välja partner.
Källa: Ungdomsstyrelsens rapport Gift mot sin vilja 2009.
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