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Liberalerna
Motion om sommarlovsberedskap mot tvångsäktenskap
I Ungdomsstyrelsens rapport (nuvarande Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågors) Gift mot sin vilja år 2009 gjordes en nationell postenkät riktad till ca 6
000 personer mellan 16 och 25 år. Undersökningen visade att 70 000 unga i Sverige då
upplevde att föräldrar, religion eller kultur satte gränser för dem i valet av äktenskapspartner.
En andel som motsvarade 8 500 ungdomar i Sverige uppgav att de var oroliga för att inte
själva få välja vem de skulle gifta sig med. Att skydda ungdomar mot påtvingade, och enligt
svensk lag olagliga, äktenskap är en fråga om mänskliga rättigheter och en feministisk
skyldighet.
Det finns initiativ som förtjänar större spridning. Den brittiska aktivistgruppen Karma
Nirvana, som arbetar mot tvångsäktenskap, sprider nu en uppmärksammad metod som ska
rädda flickor som mot sin vilja ska föras utomlands för att där giftas bort.
Det handlar om en sista utväg för flickan att slippa resa. Metoden går ut på att flickan placerar
en sked i underbyxorna. Eftersom metallföremålet finns nära hennes underliv kommer flickan
från säkerhetskontrollen att föras till ett enskilt rum. Det är en chans att larma och att kunna
eskorteras ut från flygplatsen utan att föräldrar eller andra medföljande ser det.
I Mellansverige har initiativ tagits för att bland annat sätta upp informationsmaterial på
flygplatstoaletterna. På informationsbladet publiceras ett telefonnummer om vart man kan
vända sig för att inte behöva resa iväg.
Båda dessa initiativ ökar chansen att hinna nå de ungdomar som är i konkret fara men som
ännu inte har åkt. Dessa initiativ behövs också på Sveriges största, internationella flygplatser i
storstadsregionerna. Liberalerna vill att de kommuner som har internationella flygplatser ser
till att information om hur man går till väga för att slå larm och att sedan ha beredskap att
hjälpa de flickor som larmar. Stockholms stad måste sedan se till att ha beredskap för att ta
emot ungdomarna, se till att det finns skyddat boende och adekvat stöd, i många fall inte bara
under sommaren utan också lång tid därefter. Detta behöver ses över även för att täcka
skyddsbehovet för de ungdomar som kommer från andra delar av landet i väntan på att en
kontakt kan upprättas med hemkommunen. Det krävs mod att bryta upp från sin familj och
den som slår lann måste lita på att det finns ett tillräckligt bra stöd att få.
På Arlanda, på Landvetter och på Sturup behöver samhället ge skydd åt de flickor som
riskerar att se sommarlovet bytas bort mot ett påtvingat äktenskap som är i strid med deras rätt
och med svensk lag.
Mot bakgrund av vad som ovan anförs föreslår jag kommunfullmäktige besluta
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Att Stockholms stad söker ett samarbete med Swedavia/Arlanda flygplats för att sätta
upp och ansvara för information om vart man kan ringa eller vad man kan göra för att
slå larm om en förestående resa till ett påtvingat äktenskap
Att Stockholms stad ser över sin organisation vad gäller till exempel skyddat boende
för att se till att de ungdomar som i sommar slår larm möts av ett adekvat stöd och
skydd från dag 1
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