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Remissyttrande över betänkandet Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och
barnäktenskap (SOU 2012:35)

Brottsförebyggande rådet (Brå) har fått rubricerade betänkande på remiss och har i stort
inget att erinra mot förslagen. Utredningen argumenterar exempelvis väl för förslagen
om de nya straffbestämmelserna om äktenskapstvång och barnäktenskapsbrott.
Utredningen föreslår däremot inte någon kriminalisering av att förmå någon till
äktenskap genom andra medel än tvång och utnyttjande av utsatt belägenhet (ex. genom
vilseledning). Utredningen menar dock att utvecklingen bör följas för att undersöka om
det framöver kan finnas behov av ytterligare kriminalisering. Brå delar synpunkten om
vikten av att fortlöpande följa denna utveckling, till skydd för dem som riskerar att
utsättas.
Utredningen föreslår vidare att möjligheten för länsstyrelserna att meddela
äktenskapsdispens för personer under 18 år avskaffas. Brå tillstyrker detta men vill
gärna framhålla följande: I betänkandet framförs – som ett argument mot att avskaffa
dispensen – att man kan försvåra situationen för vissa unga, som redan befinner sig i en
utsatt situation om äktenskapsdispensen försvinner. Det rör sig enligt utredningen om
personer, mestadels flickor, där äktenskapet kan ses som den enda lösningen för att
undgå fördömanden, hot och våld. Brå anser mot denna bakgrund att det är av yttersta
vikt att berörda samhälleliga aktörer kan garantera stöd och i förekommande fall skydd i
dessa fall.
Utredningen nämner också vikten av informationsinsatser och värdet av att kunna sprida
information på flygplatser, färjeterminaler och liknande platser för avresor till utlandet.
Brå vill i detta sammanhang också peka på den potentiella möjligheten till information i
utlandet på Sveriges ambassader i tillämpliga länder, dit personer vänder sig för ansöka
om uppehållstillstånd.

Detta yttrande har fattats av undertecknad myndighetschef. Vid den slutliga
handläggningen deltog juristerna Anne Vilval och Saadia Aitattaleb samt enhetschefen
Annika Eriksson, tillika föredragande.
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