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Uppdrag om hur barnäktenskap och tvångsäktenskap ska förhindras
Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST)
att föra en dialog med trossamfunden om hur barnäktenskap och
tvångsäktenskap ska förhindras. SST ska även utarbeta och genomföra en
samhällsorienterad vidareutbildning om detta. Vidareutbildningen ska
erbjudas vigselförrättare som är verksamma inom trossamfunden.
För uppdraget får SST rekvirera högst 1 000 000 kronor. Kostnaden ska
belasta det under utgiftsområde 13, Integration och jämställdhet för
budgetåret 2014 uppförda anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder,
anslagspost 12 jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. SST ska
rekvirera medlen från Kammarkollegiet senast den 15 maj 2014. Medel
som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas till
Kammarkollegiet senast den 15 december 2014.
Uppdraget ska genomföras i samråd med berörda myndigheter och
organisationer.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 mars 2015. Redovisningen ska även
innehålla en redovisning av hur medlen har använts.
Skälen för regeringens beslut

I maj 2010 beslutade regeringen om en handlingsplan för att förebygga
och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja (2009/10:229, bet.
2010/11:KrU4, prot. 2010/11:16). Med anledning av handlingsplanen har
regeringen vidtagit omfattande åtgärder på området.
En viktig åtgärd i handlingsplanen har varit uppdraget till
Ungdomsstyrelsen att genomföra en kartläggning av förutsättningarna
för ett långsiktigt förebyggande arbete och behov av metodutveckling
Postadress
103 33 Stockholm

Telefonväxel
08-405 10 00

Besöksadress
Drottninggatan 16

Telefax
08-21 68 13

E-post: u.registrator@regeringskansliet.se

2
(IJ 2010/750/UF). I redovisningen av uppdraget Av egen vilja – en
kartläggning av förebyggande arbete och metoder för att förhindra och
förebygga att unga blir gifta mot sin vilja, Ungdomsstyrelsens skrifter
2010:15 (2010), lyfter Ungdomsstyrelsen fram behovet av kontinuerlig
kunskapsutveckling kring ungas villkor i relationer till arrangerade
äktenskap, barnäktenskap och tvångsäktenskap. Ungdomsstyrelsen har
bl.a. föreslagit att SST bör få i uppdrag att utarbeta en
samhällsorienterande utbildning som ska erbjudas vigselförrättare.
I betänkandet Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap
(SOU 2012:35) föreslås att SST dels ska föra en dialog med
trossamfunden om barnäktenskap och äktenskap mot den egna viljan,
dels utarbeta och genomföra en utbildning med utgångspunkt i
äktenskapsbalken. Insatserna är betydelsefulla delar i arbetet med att
förhindra barnäktenskap och tvångsäktenskap.
Mot denna bakgrund bör SST ges i uppdrag att vidta olika åtgärder som
syftar till att förhindra barnäktenskap och tvångsäktenskap.
På regeringens vägnar
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