
 

AD\1150804SV.docx  PE616.622v03-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

Europaparlamentet 
2014-2019  

 

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 
 

2017/2275(INI) 

18.4.2018 

YTTRANDE 

från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 

till utskottet för utrikesfrågor 

över ämnet ”en EU-extern strategi för bekämpning av barnäktenskap och 

tvångsäktenskap – nästa steg” 

2017/2275(INI) 

Föredragande av yttrande: Daniela Aiuto 

  



 

PE616.622v03-00 2/14 AD\1150804SV.docx 

SV 

PA_NonLeg 



 

AD\1150804SV.docx 3/14 PE616.622v03-00 

 SV 

FÖRSLAG 

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 

utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till 

resolution som antas: 

A. Barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap1 utgör en kränkning av mänskliga 

rättigheter som är stadfästa i flera internationella standarder – till exempel förklaringen 

och handlingsplanen från Peking, handlingsplanen från den internationella konferensen 

om befolkning och utveckling och FN:s konvention om samtycke till, minimiålder för 

samt registrering av äktenskap – och som tillhör de grundläggande principerna för 

Europeiska unionen i dess egenskap av ett område med frihet, säkerhet, rättvisa och 

mänskliga rättigheter, inklusive kvinnors och flickors rättigheter. Barnäktenskap, tidiga 

äktenskap och tvångsäktenskap befäster andra människorättskränkningar som till 

oproportionerligt stor del drabbar kvinnor och flickor samt utgör ett hinder för 

socioekonomisk utveckling. 

B. Trots åtaganden på internationell, nationell och regional nivå är barnäktenskap, tidiga 

äktenskap och tvångsäktenskap fortfarande vanligt förekommande i hela världen och 

enligt FN:s uppskattningar lever nästan 700 miljoner kvinnor och 150 miljoner män i 

tvångsäktenskap som ingicks innan de var myndiga. Tidiga äktenskap är fortfarande ett 

problem som på ett oproportionerligt sätt drabbar minderåriga och unga flickor. Att 

undanröja barnäktenskap skulle vara ett strategiskt sätt att främja kvinnors rättigheter 

och kvinnors egenmakt. 

C. Det har upprepade gånger bevisats att tidiga äktenskap eller barnäktenskap skadar och 

har negativa konsekvenser för flickor och kvinnor, deras barn och deras lokalsamhällen. 

Barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap leder mycket ofta till avbruten 

skolgång, vilket innebär att kvinnor och flickor fråntas sina grundläggande rättigheter 

och ökar risken för att de drabbas av könsbaserad och bestående fattigdom och unga 

brudar som saknar möjlighet till utbildning och framtida förvärvsarbete är och förblir 

oftare fattiga. 

D. Varje år föder 16 miljoner flickor mellan 15 och 19 år runt om i världen ett barn, och 

minst en miljon flickor blir mammor före 15 års ålder. Så mycket som 95 procent av de 

födslar där mammorna är tonåringar eller ännu yngre sker i utvecklingsländerna, och 

nio av tio av dessa födslar äger rum inom äktenskapet eller ett fast förhållande. Varje år 

dör cirka 70 000 unga flickor till följd av graviditet och förlossning.2 

E. Det finns studier som visar ett starkt samband mellan barnäktenskap och prematur 

förlossning. Tidiga äktenskap och tvångsäktenskap har allvarliga konsekvenser för 

kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva hälsa och därmed sammanhängande 

rättigheter, bland annat oönskade graviditeter, på grund av bristfällig familjeplanering 

och sexualundervisning och utgör ett allvarligt hot mot kvinnors och flickors fysiska 

                                                 
1 I FN:s konvention av den 7 november 1962 om samtycke till, minimiålder för samt registrering av äktenskap 

samt resolution 1468 (2005) från Europarådets parlamentariska församling om tvångsäktenskap och 

barnäktenskap definieras detta som äktenskap som en eller båda makarna ingått utan sitt fria och giltiga 

samtycke eller före 18 års ålder. 
2 Motherhood in Childhood: Facing the challenge of adolescent pregnancy, UNFPA (2013). 
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och psykiska hälsa genom en kraftigt ökad risk för tidiga, frekventa och/eller oönskade 

graviditeter, mödra- och spädbarnsdödlighet, mödra- och spädbarnssjuklighet, 

obstetriska fistlar och sexuellt överförbara infektioner, däribland hiv, samtidigt som 

komplikationer i samband med graviditet och förlossning är den främsta dödsorsaken 

bland flickor i åldrarna 15–19 år och barn till tonårsmödrar löper 50 procent förhöjd risk 

att dö inom de första dagarna efter födseln. 

F. Var sjunde sekund gifts en flicka under 15 år bort någonstans i världen, ofta med en 

man som är mycket äldre än hon själv. Om antalet barnbrudar fortsätter att öka i 

nuvarande takt beräknas det år 2030 finnas 950 miljoner kvinnor som gift sig i mycket 

ung ålder, och 1,2 miljarder år 2050.1 

G. Äktenskap före 18 års ålder ökar risken för våld i hemmet. Barnbrudar utsätts ofta för 

våld eftersom stora åldersskillnader förvärrar den skeva maktbalansen mellan flickorna 

och deras mycket äldre makar. 

H. En djupt rotad ojämställdhet, könsstereotyper, skadliga sedvänjor, uppfattningar, 

traditioner och diskriminerande normer är grundorsakerna till barnäktenskap, tidiga 

äktenskap och tvångsäktenskap. Detta ökar risken för att kvinnor och flickor utsätts för 

diskriminering och könsbaserat våld under sin livstid. 

I. Utbildning är ett av de effektivaste sätten att förebygga tidiga äktenskap och 

tvångsäktenskap och att hjälpa kvinnor och flickor att göra sina egna val med full 

kännedom om hur de påverkar deras liv. Utbildning rustar flickor för arbete och 

försörjning, stärker deras självkänsla och status i hushållet och lokalsamhället och ger 

dem ökat inflytande över beslut som påverkar deras liv2, så att risken för barnäktenskap 

minskar och barnafödandet senareläggs. 

J. Det finns en växande oro för tidiga äktenskap och tvångsäktenskap i konfliktdrabbade 

områden. Denna sedvänja tenderar att förfäktas av vissa krigiska och extremistiska 

grupper och har stor inverkan på kvinnors och flickors hälsa och välbefinnande. 

K. Barnäktenskap är djupt rotat i vissa traditioner och kulturer, men ingen kultur eller 

religion kan rättfärdiga en sådan sedvänja, särskilt inte när mänskliga rättigheter och 

barns rättigheter står på spel. I många samhällen där det är vanligt med tidiga äktenskap 

har män fler privilegier och flickor betraktas ofta som en finansiell börda för sina 

familjer och har därför i allmänhet låg självkänsla. 

L. Alla små flickor har rätt att få vara barn och åtnjuta en fullgod barndom med lek och 

utbildning och skydd från våld, fysiska och psykiska skador, övergrepp och utnyttjande 

av alla slag. 

M. Flickor, såväl småflickor som ungdomar, har rätt att förverkliga sin fulla potential som 

medborgare i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter. 

N. Tidiga äktenskap och tvångsäktenskap utgör i sig ett hinder för utveckling, och det 

faktum att sådana äktenskap fortsätter att arrangeras har hämmat arbetet med att uppnå 

                                                 
1 Rädda barnens rapport Free to live, free to learn, free from harm av den 11 oktober 2016. 
2 Motherhood in Childhood: Facing the challenge of adolescent pregnancy, UNFPA (2013). 
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millennieutvecklingsmål 1–6, särskilt vad gäller jämställdhet och kvinnors och flickors 

egenmakt, fattigdomsminskning, utbildning, mödra- och barnadödlighet samt mödrars 

och barns hälsa, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa.1 

O. Att förhindra och agera mot alla former av våld mot flickor och kvinnor, inklusive 

tidiga äktenskap och tvångsäktenskap, är ett av målen i EU:s handlingsplan för 

jämställdhet 2016–2020. 

P. Tvångsäktenskap är förbjudet enligt lag i hela EU, men den exakta definitionen av 

tvångsäktenskap varierar. Avsaknaden av en allmänt vedertagen definition har hindrat 

arbetet med att fastställa uppgifter om antalet tvångsäktenskap i EU. 

Q. Tvångsäktenskap är fortfarande ett problem inom EU. I de flesta medlemsstater utgör 

det inte ett specifikt brott, utan skydd ges i stället genom en kombination av mer 

allmänna straffrättsliga bestämmelser, till exempel sådana om våldtäkt eller 

människorov. 

R. Eftersom minderåriga under 18 år inte kan lämna giltigt samtycke till äktenskap måste 

barnäktenskap betraktas som tvångsäktenskap. Det är därför beklagligt att 144 av 

193 länder saknar lagstiftning om förbud mot barnäktenskap. 

S. Många fall av tvångsäktenskap rapporteras inte eller rapporteras till privata och 

icke-statliga organisationer i stället för till myndigheterna. Det finns inget enhetligt 

system på medlemsstatsnivå för uppgiftsinsamling om fall som rapporteras till de 

nationella myndigheterna, trots att det finns ett brådskande behov av detta. 

T. Till år 2030 kommer barnäktenskapen att kosta utvecklingsländerna åtskilliga 

miljarder dollar.2 

U. Regeringarna måste erkänna vikten av att bekämpa tidiga äktenskap och barnäktenskap 

i ansträngningarna för att uppnå Agenda 2030-målen för hållbar utveckling. Att hjälpa 

flickor att slippa barnäktenskap, senarelägga graviditeter och ge flickor möjlighet att gå 

i skolan skulle hjälpa dem att förbättra sin framtida kompetens och inkomst, och 

därigenom bidra till att utrota fattigdomen för kommande generationer. Om man främjar 

jämställdhet och kvinnors egenmakt skulle det ge det flickor bestämmanderätt över sitt 

familjeliv och sitt sexuella och reproduktiva liv. Om barnäktenskap och tidiga 

äktenskap upphörde skulle det minska barnadödligheten och mildra de många 

hälsoproblem som är kopplade till graviditet och tidiga förlossningar. 

V. I majoriteten av de lokalsamhällen där det är praxis med tidiga äktenskap och 

barnäktenskap är kvinnorna ofta offer för beslutsprocessen, och att involvera och 

utbilda lokala ledare och kvinnor från dessa samhällen är av avgörande betydelse för att 

man ska kunna åstadkomma en attityd- och beteendeförändring i fråga om 

barnäktenskap. Dessutom behövs det lagstiftning som kriminaliserar barnäktenskap och 

tvångsäktenskap. 

                                                 
1 FN:s generalförsamlings resolution 69/156 av den 18 december 2014 om barnäktenskap, tidiga äktenskap och 

tvångsäktenskap.  
2 Economic Impacts of Child Marriage: Global Synthesis Report 2017. 
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W. Fattigdom som ärvs från generation till generation är en av de vanligaste orsakerna till 

att flickor tvingas till barnäktenskap. Föräldrarna är i allmänhet omedvetna om riskerna 

med tidiga graviditeter eftersom de har bristande kunskaper om sexuell och reproduktiv 

hälsa. 

X. När det gäller barnäktenskap är det, som på alla områden inom bekämpningen av våld 

mot kvinnor, av helt central betydelse att man får män och pojkar att utmana 

könsdiskrimineringen och förändra skadliga och traditionella sedvänjor som är djupt 

rotade i kulturen i vissa lokalsamhällen. 

Y. Tidiga äktenskap och barnäktenskap är fortfarande ett tabubelagt ämne som måste 

diskuteras offentligt så att man kan stoppa de berörda unga flickornas och 

tonårsflickornas dagliga lidande och de fortsatta kränkningarna av deras mänskliga 

rättigheter. Ett sätt att åstadkomma detta skulle vara att stödja och ge spridning åt det 

arbete som utförs av journalister, konstnärer, fotografer och aktivister som behandlar 

ämnet tidiga äktenskap. 

Z. Kampanjer för att få ett slut på barnäktenskap bland flickor och unga kvinnor kommer 

inte att lyckas om man inte accepterar ungdomars sexualitet och deras rätt att själva 

bestämma över sina kroppar, sina förhållanden och sin sexualitet. För att de ska kunna 

sådana beslut med full kännedom om fakta måste både ungdomar och deras föräldrar 

informeras om sexualitet och preventivmetoder. 

1. Europaparlamentet fördömer barnäktenskap, tidiga äktenskap och andra tvång som 

åläggs kvinnor och flickor, inbegripet tonårsflickor och småflickor i Europa och resten 

av världen, eftersom denna typ av sedvänjor utgör en allvarlig kränkning av de 

mänskliga rättigheterna, och, om offren är under 18 år, sexuella övergrepp mot barn. 

2. Europaparlamentet betonar att barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap är 

en allvarlig attack på rätten till fritt samtycke. 

3. Europaparlamentet konstaterar att barnäktenskap och tvångsäktenskap även har blivit ett 

verkligt problem inom EU och att det krävs gemensamma, beslutsamma och 

samordnade åtgärder av samtliga medlemsstater. 

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att aktivt vägra erkänna tvångsäktenskap 

och att ge fullt stöd till offren utan inblandning av deras familjer.  

5. Europaparlamentet konstaterar att många föräldrar i nöd och extrem fattigdom i 

flyktingläger känner ett behov av att skydda sina döttrar från hot om sexuellt våld 

genom att gifta bort dem med äldre män. Parlamentet understryker dock att EU och dess 

medlemsstater bör stå enade och konsekvent avslå flyktingars ansökningar om rättsligt 

erkännande av äktenskap där en av de påstådda makarna är barn eller tonåring. 

Parlamentet understryker att flyktingstatus inte får användas som en bakväg för 

erkännande av barnäktenskap i Europa. 

6. Europaparlamentet rekommenderar ett övergripande och omfattande förhållningssätt till 

barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap, vilket innebär att man angriper de 

bakomliggande orsakerna till barnäktenskap, till exempel bristande jämställdhet, 

fattigdom och bristfälliga sociala och ekonomiska möjligheter. Parlamentet betonar 
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vikten av utbildning som ett kraftfullt verktyg för att förhindra barnäktenskap, tidiga 

äktenskap och tvångsäktenskap, men betonar samtidigt att jämställdhetsintegreringen 

måste utökas till alla politikområden och inte begränsas till de traditionella sektorerna, 

som exempelvis utbildning och hälsa. 

7. Europaparlamentet menar att EU bör gå i täten för bekämpningen av denna form av 

människorättskränkningar på nationell, europeisk och internationell nivå och uppmanar 

Europeiska utrikestjänsten och kommissionen att med hjälp av alla tillgängliga 

instrument lägga fram en konkret strategi för att fastställa vilka åtgärder som behöver 

vidtas för att bekämpa barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap och andra 

sedvänjor som skadar flickor och kvinnor, till exempel könsstympning, så kallade 

hedersbrott, sexslaveri och människohandel, samt fastställa vilka mål som bör ställas 

upp och vilken finansiering som bör öronmärkas för detta arbete i syfte att uppnå det 

övergripande målet att utrota dessa äktenskapsformer senast 2030, i enlighet med 

FN:s mål för hållbar utveckling (mål 5.3). Parlamentet uppmanar därför kommissionen 

och Europeiska utrikestjänsten att i strategin inbegripa behovet av att motverka 

könsstereotyper och diskriminerande sociala normer som bidrar till att ovannämnda 

skadliga sedvänjor accepteras och lever kvar. 

8. Europaparlamentet påminner om att undanröjande av barnäktenskap, tidiga äktenskap 

och tvångsäktenskap är en av prioriteringarna för EU:s yttre åtgärder på området för 

främjande av kvinnors rättigheter och mänskliga rättigheter. 

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att utarbeta 

en handlingsplan för att bidra till arbetet mot barnäktenskap, tidiga äktenskap och 

tvångsäktenskap inom ramen för EU:s förbindelser med partnerländer och andra länder 

utanför EU, särskilt på utvecklingsområdet, samt att ägna särskild uppmärksamhet åt 

kvinnors och flickors rättigheter i alla handels- och partnerskapsavtal, inte minst med 

hjälp av den så kallade människorättsklausulen. Vidare uppmanar parlamentet 

kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att prioritera dessa frågor i den politiska 

dialogen med partnerländer och att i samarbete med alla nyckelaktörer fastställa 

konkreta åtgärder för att undanröja skadliga sedvänjor. Dessutom uppmanas 

medlemsstaterna att i sina förbindelser med tredjeländer uppmuntra insatser för att 

bekämpa barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap. 

10. Europaparlamentet välkomnar EU:s och FN:s gemensamma globala 

jämställdhetsinitiativ – ”spotlightinitiativet” – som syftar till att motverka sexuellt och 

könsbaserat våld och skadliga sedvänjor såsom tidiga tvångsäktenskap, kvinnlig 

könsstympning och människohandel. Parlamentet noterar dock att spotlightinitiativet 

huvudsakligen berör frågor som redan tidigare förts upp på den globala dagordningen 

som ett gemensamt problem. Parlamentet understryker därför behovet av att öka 

jämställdheten på ett mer omfattande sätt med hjälp av en lämplig blandning av olika 

program och metoder. Parlamentet uppmanar kommissionen att i samband med 

halvtidsöversynen av sitt internationella samarbetsprogram öka finansieringen till 

jämställdhetspaketet i syfte att jämställdhetsintegrera det bilaterala samarbetet och de 

tematiska programmen. 

11. Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att samarbeta med UN Women, 

Unicef, UNFPA och andra partner, inklusive civilsamhällesorganisationer och diaspora- 
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och migrantföreningar, för att uppmärksamma frågan om barnäktenskap, tidiga 

äktenskap och tvångsäktenskap genom att fokusera på kvinnors egenmakt, bland annat 

genom utbildning, ekonomisk frigörelse och ökad delaktighet i beslutsfattandet samt 

skydd och främjande av alla kvinnors och flickors mänskliga rättigheter, inbegripet 

sexuell och reproduktiv hälsa. 

12. Europaparlamentet pekar på att EU:s finansiering av yttre åtgärder måste villkoras med 

ett faktiskt vidtagande av åtgärder för att undanröja tidiga äktenskap och 

tvångsäktenskap. 

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att 

jämställdhetsintegrera program för fredsbyggande och återuppbyggnad efter konflikter, 

att upprätta program för ekonomisk försörjning och utbildning för flickor och kvinnor 

som utsatts för tidiga äktenskap eller tvångsäktenskap och att underlätta deras tillgång 

till hälso- och sjukvård samt reproduktiva tjänster i konfliktdrabbade områden. 

14. Europaparlamentet framhåller behovet av att anslå medel till program mot 

barnäktenskap med målet att skapa en social miljö där flickor kan förverkliga sin fulla 

potential, bland annat genom utbildning, sociala och ekonomiska program för flickor 

som inte går i skolan, program för skydd av barn, flick- och kvinnojourer, juridisk 

rådgivning och psykologiskt stöd. Parlamentet uppmanar kommissionen och 

medlemsstaterna att anslå tillräckliga resurser till denna typ av program och 

verksamheter i sina yttre åtgärder. Dessutom uppmanar parlamentet kommissionen att 

systematisk utvärdera effektiviteten hos befintliga program och utnyttjandet av 

tillgängliga resurser för förebyggande av tidiga äktenskap, i syfte att säkerställa att 

programmen genomförs i de regioner och länder där det är vanligast med 

barnäktenskap. Parlamentet uppmuntrar EU-delegationerna att fullgöra EU:s åtagande 

avseende handlingsplanen för jämställdhet 2016–2020, det vill säga att noggrant 

övervaka situationen och att utarbeta relevanta program till stöd för lokala 

lagstiftningsåtgärder. 

15. Europaparlamentet betonar behovet av att utveckla program för ökad egenmakt för 

flickor och unga kvinnor som en nyckelstrategi för att förhindra och motverka tidiga 

äktenskap samt stärka personernas självkänsla och göra dem mer medvetna om sina 

rättigheter, inbegripet den lagliga rätten att vägra gifta sig. 

16. Europaparlamentet betonar att ett undanröjande av barnäktenskap, tidiga äktenskap och 

tvångsäktenskap skulle ha stor positiv inverkan på utbildningsnivån bland flickor och 

deras barn och bidra till att kvinnor fick färre barn samt att det skulle kunna öka deras 

förväntade inkomst och välfärd i hushållet. 

17. Europaparlamentet påpekar att kontakter med lokalsamhällena är av avgörande 

betydelse för att man ska kunna bidra till undanröjandet av traditionella och 

diskriminerande attityder till flickors utbildning och på det sättet förbättra kvinnors 

anställningsmöjligheter, så att de kan trygga sin egen och sina familjers försörjning. 

18. Europaparlamentet uppmuntrar till framtagande av informationsprogram där alla ledare 

för olika lokalsamhällen involveras och utbildas om de skadliga effekterna av 

traditioner som tidiga äktenskap, så att de sedan kan medverka aktivt till en ökad 

medvetenhet om denna fråga inom sina respektive grupper. 
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19. Europaparlamentet betonar att det finns ett brådskande behov av att informera och 

utbilda män och pojkar och vinna deras stöd för åtgärder till skydd för de mänskliga 

rättigheterna, inte minst barns och kvinnors rättigheter. 

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta integrerade, 

omfattande och samordnade åtgärder för att förebygga och bekämpa alla former av våld 

mot kvinnor och flickor, inklusive barnäktenskap, tidiga äktenskap och 

tvångsäktenskap, i synnerhet genom att underlätta offrens tillgång till rättskipning och 

bygga ut barnskyddsmekanismerna samtidigt som man stärker stödet till och 

finansieringen av icke-statliga organisationer som arbetar för att dessa sedvänjor ska 

upphöra. 

21. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att till fullo verkställa lagstiftningen om 

förbud mot barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap genom att säkerställa 

tillgången till rättvisa, inbegripet upprättelse, och inrätta strukturer och program för att 

stödja, hjälpa och skydda dem som utsatts för barnäktenskap, tidiga äktenskap och 

tvångsäktenskap, bland annat säkra mottagningscentrum och stöd av kvalificerad 

kvinnlig personal som exempelvis barnmorskor, gynekologer, psykologer och 

socialarbetare. I detta sammanhang uppmanar parlamentet kommissionen och 

medlemsstaterna att säkerställa ett faktiskt genomförande av EU:s brottsofferdirektiv, 

särskilt genom att ge offren för våld mot kvinnor bättre tillgång till allmänt och 

specialiserat brottsofferstöd och inrätta effektiva rapporteringsmekanismer där de 

utsattas anonymitet och konfidentialitet respekteras, i syfte att uppmuntra personer som 

utsatts för tvångsäktenskap att anmäla detta brott, utan de behöver vara rädda för 

ytterligare stigmatisering. 

22. Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att sörja för resurser och 

fortbildning för hälso- och sjukvårdspersonal, så att de på ett konfidentiellt, fördomsfritt 

och ungdomsvänligt sätt kan tillhandahålla tjänster, information och resurser som 

uppfyller WHO:s standarder för rättvisa, tillgänglighet, godtagbarhet, lämplighet och 

effektivitet. 

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att inleda kampanjer 

för att öka medvetenheten om detta fenomen och om dess konsekvenser och tillgängliga 

rättsmedel i hela EU, inbegripet i flyktingläger och kandidatländer. 

24. Europaparlamentet välkomnar att man som en del av Schengens informationssystem 

infört en ny varning som kan användas för att skydda barn som riskerar att bli offer för 

tvångsäktenskap. 

25. Europaparlamentet påpekar att det i artikel 37 i Europarådets konvention från om 

förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet 

(Istanbulkonventionen) stadgas att konventionsstaterna måste kriminalisera uppsåtliga 

gärningar som består i att tvinga en vuxen eller ett barn att ingå äktenskap. Parlamentet 

finner det därför djupt beklagligt att endast tolv EU-medlemsstater har kriminaliserat 

tvångsäktenskap och påminner om att denna konvention fastslår att drabbade personer 

som förs till ett annat land där de till följd av tvångsäktenskapet förlorar sin 

uppehållsrätt i EU ska beredas effektiva möjligheter att återfå sin bosättningsstatus. De 
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medlemsstater som ännu inte har ratificerat Istanbulkonventionen uppmanas att göra det 

utan dröjsmål.1 

26. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att garantera migrerande kvinnor och 

flickor ett eget uppehållstillstånd som inte är kopplat till deras makes eller partners 

status, i synnerhet för offer för fysiskt och psykiskt våld, inbegripet tvångsäktenskap 

eller arrangerade äktenskap, samt att garantera att alla nödvändiga administrativa 

åtgärder vidtas för att skydda dem, bland annat faktisk tillgång till bistånds- och 

skyddsmekanismer. 

27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta åtgärder 

som avskräcker föräldrar – vare sig de är EU-medborgare eller inte – från att bjuda ut 

sina minderåriga döttrar som barnbrudar, såväl under resor till sina respektive 

ursprungsländer som – ännu värre – inom EU och att i nödvändiga fall bestraffa dessa 

föräldrar. 

28. Europaparlamentet konstaterar att de flesta länder runt om i världen har lagar som 

fastställer en lägsta äktenskapsålder, men betonar att många länder ger möjlighet till 

undantag från denna, i de flesta fall villkorat till föräldrasamtycke eller 

domstolsgodkännande. Parlamentet anser att vice ordföranden för 

kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik bör 

behandla denna fråga. Parlamentet uppmanar de medlemsstater och tredjeländer som 

fortfarande inte kriminaliserat tvångsäktenskap och tidiga äktenskap att göra det, bland 

annat genom att höja äktenskapsåldern, oberoende av föräldrarnas samtycke, kräva fullt 

samtycke från båda makarna och bestraffa dem som tvingar en annan person att gifta 

sig. 

29. Europaparlamentet föreslår att man i artikel 2 i direktiv 2011/36/EU om förebyggande 

och bekämpande av människohandel och om skydd av dess offer uttryckligen skriver in 

tvångsäktenskap som en form av människohandel och att man utvecklar en gemensam 

strategi och definition av tvångsäktenskap, som bör användas konsekvent på nationell 

och europeisk nivå i strategier och politik samt i civil- och straffrättsliga bestämmelser 

om tvångsäktenskap. 

30. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att övervaka fallen 

av barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap inom EU och att överväga att 

införa enhetliga rättsliga normer för hur man ska hantera fall av barnäktenskap och 

tidiga äktenskap. 

31. Europaparlamentet uppmuntrar till obligatorisk födelseregistrering i länder med utbredd 

förekomst av tidiga äktenskap, barnäktenskap och tvångsäktenskap, eftersom bristen på 

registrering kan leda till ökad risk för barnäktenskap och tidiga äktenskap. 

                                                 
1 Forced marriage from a gender perspective, Generaldirektoratet för EU-intern politik, Europaparlamentet 

(2016). 

Förteckning över ratificeringar av konventionen: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/210/signatures?desktop=true 
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32. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skapa en europeisk databas för att 

övervaka och rapportera om förekomsten av tvångsäktenskap och andra former av 

könsbaserade människorättskränkningar, bland annat sexuellt utnyttjande. 

33. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att inrätta ett 

enhetligt system för insamling av uppgifter om barnäktenskap, tidiga äktenskap och 

tvångsäktenskap, med könsindelade uppgifter, då pålitlig och tillförlitlig information är 

av avgörande betydelse för ett evidensbaserat beslutsfattande och för bättre riktade 

insatser. 

34. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utarbeta specifika 

studier på grundval av de insamlade uppgifterna för att få en tydlig bild av situationen 

på EU-nivå, med specifika uppgifter om varje medlemsstat. 

35. Europaparlamentet framhåller den negativa inverkan som humanitära kriser, konflikter 

och naturkatastrofer har på utbredningen av tvångsäktenskap, barnäktenskap och tidiga 

äktenskap. Parlamentet understryker mot denna bakgrund vikten av att kombinera 

utvecklingsinsatser och humanitära insatser 

36. Europaparlamentet betonar behovet av att främja och skydda de grundläggande 

rättigheterna för alla kvinnor och flickor, inte minst deras rätt att uttrycka sin sexualitet 

och att fritt och på eget ansvar fatta beslut om sin sexualitet, särskilt om sin sexuella och 

reproduktiva hälsa, utan att utsättas för tvång, diskriminering eller våld. 

37. Europaparlamentet betonar att universell respekt för och tillgång till sexuell och 

reproduktiv hälsa och därmed sammanhängande rättigheter bidrar till uppnåendet av 

alla hälsorelaterade mål för hållbar utveckling, t.ex. mödravård och åtgärder för att 

motverka högriskförlossningar och minska spädbarns- och barnadödligheten. 

Parlamentet påpekar att tillgång till familjeplanering, mödravård och säkra och lagliga 

aborter är viktiga insatser för att rädda kvinnors och flickors liv. Parlamentet finner det 

bekymmersamt att ingen av EU:s delegationer i Mellanöstern, Nordafrika, Europa och 

Centralasien har valt någon indikator knuten till sexuell och reproduktiv hälsa och 

därmed sammanhängande rättigheter, trots de stora behov som finns på det området i 

dessa regioner. Parlamentet uppmanar EU-delegationerna i dessa regioner att på nytt 

utvärdera dessa oroande uppgifter i syfte att avgöra huruvida de kan kopplas till felaktig 

rapportering eller om de befintliga programmen behöver kompletteras med riktade 

insatser för sexuell och reproduktiv hälsa och därmed sammanhängande rättigheter. 

38. Europaparlamentet betonar att EU, medlemsstaterna och tredjeländer samtidigt som de 

fokuserar på att förebygga tidiga äktenskap även bör stödja unga kvinnor som redan är 

gifta och hjälpa dem att bli medvetna om sina sexuella och reproduktiva rättigheter och 

om sin rätt till preventivmedel, till exempel. 

39. Europaparlamentet fördömer återinrättandet och utvidgningen av den så kallade 

munkavleregeln och dess inverkan på kvinnors och flickors hälsa. Parlamentet påminner 

om att det är de befolkningsgrupper som befinner sig i utsatta situationer – inbegripet 

personer som normalt inte kan tillgå tjänster på grund av stigmatisering, fattigdom, 

geografisk plats, våld eller hiv-smitta – som drabbas hårdast. 
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40. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till EU och dess medlemsstater att aktivt 

stödja kvinnors och flickors rättigheter runt om i världen och att på både nationell nivå 

och EU-nivå avsevärt öka utvecklingsbiståndet till sexuell och reproduktiv hälsa och 

därmed sammanhängande rättigheter, i synnerhet till tillgång till födelsekontroll och 

säkra och lagliga aborter, för att minska det finansieringsgap som blivit följden av 

Förenta staternas agerande på detta område.  

41. Europaparlamentet ger sitt fulla stöd till initiativet She Decides och uppmanar EU och 

medlemsstaterna att öka sitt stöd till detta initiativ och till andra insatser för sexuell och 

reproduktiv hälsa och därmed sammanhängande rättigheter. 

42. Europaparlamentet anser att en ökning av antalet kvinnor i det politiska och ekonomiska 

beslutsfattandet kan bidra till att säkerställa att nödvändig lagstiftning införs och att 

stödet ökar för institutioner och civilsamhällesorganisationer som arbetar med att 

motverka tidiga äktenskap och tvångsäktenskap. 
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