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Om du vill ha mer information om vad som gäller i Sverige
kan du vända dig till din handläggare på Migrationsverket
eller till socialtjänsten.
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På webbsidan Ny i Sverige hittar du mer om det svenska
samhället på flera olika språk.
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Barnäktenskap är förbjudet i Sverige
I Sverige är det förbjudet att gifta sig med någon under 18
år. Det finns många anledningar till det.
Barn har rätt att vara barn och att inte ha det ansvar som
kommer av ett äktenskap. Barn ska gå i skola, utbilda sig,
utvecklas som en egen person, utveckla egna fritidsintressen.
Tidiga äktenskap leder ofta till tidigt föräldraskap, vilket ger
ökade risker för barnet både på kort och på lång sikt. Att
gifta sig tidigt kan också leda till både fysisk och psykisk
ohälsa, en ökad risk för att leva i fattigdom eller för att utsättas för förtryck och våld.
Det här gäller i Sverige:
• Alla barn, flickor och pojkar, har samma rättigheter.
• Alla som ingått äktenskap har rätt att skilja sig, även om
den andra partnern inte vill skilja sig.
• Sex är frivilligt, även inom äktenskapet.
• Alla ska få möjlighet till information om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
• En flicka/kvinna har rätt att göra abort om hon vill avsluta
en graviditet.
• När en person fyllt 18 år har den personen rätt att bestämma över sig själv.

Vårdnadshavare, god man eller särskild
förordnad vårdnadshavare har ansvar
för barnet
Barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare anses
vara ensamkommande barn även om barnet är gift. Finns
barnets föräldrar här i Sverige har de vårdnaden om barnet.
Ensamkommande barn får en god man som hjälper barnet
med sådant som föräldrar annars hjälper barnet med.
Du som är gift med ett barn kan aldrig ta över föräldrarnas

eller en god mans ansvar. Du som make/maka till ett barn
kan inte heller föra barnets talan.

Brottsligt att ha sex
med barn under 15 år
I Sverige är det brottsligt att ha sex med någon som är under
15 år. Det gäller även om ni är gifta och även om ni har
barn tillsammans. Barn under 15 år har en absolut rätt att
skyddas från sexuella handlingar. Den som har samlag eller
genomför annan sexuell handling med barnet gör sig skyldig
till sexualbrott.
Reglerna är till för att skydda barnet.

Om den du är gift med är ett ensamkommande barn
Socialtjänsten har det praktiska ansvaret för alla ensamkommande barn. Där ingår att ordna ett boende till barnet. Det
är Migrationsverket som ansvarar för att ordna boende till
vuxna asylsökande. Socialtjänsten utreder barnets behov av
skydd och stöd och föreslår ett boende för barnet.
Socialtjänsten kan komma att föreslå att ni inte bor tillsammans under en kortare eller längre period. Syftet är att
säkerställa att barnet får det skydd och stöd det behöver och
har rätt till.
Eftersom barn under 15 år har en absolut rätt till skydd mot
sexuella handlingar är det olämpligt att ni bor tillsammans
om barnet är under 15 år. Detta gäller även om ni har gemensamma barn.
Både socialtjänsten och migrationsverket kommer arbeta för
att ge barnet möjlighet att uttrycka sin egen åsikt, var det ska
bo och hur det vill ha det. Det är barnet och den gode mannen som socialtjänsten kommer att samarbeta med och som
tillsammans med socialtjänsten kan bestämma om barnet.
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Information for you who are married to
a child
Child marriages are prohibited in Sweden
In Sweden it is forbidden to marry someone under 18 year. There are many reasons for it.
Children have the right to be children and not to have responsibility for that comes from a
marriage. Children should go to school, educate themselves, develop as a personal person,
and develop your own hobbies.
Early marriages often lead to early parenting, which gives increased risks for the child in both
the short and the long term. Early marriage can also lead to both physical and mental
ill health, an increased risk of living in poverty or being exposed to oppression and violence.
This is rights in Sweden:
• All children, girls and boys have the same rights.
• All married have the right to divorce, even if the other partner doesn’t want it.
• Sex is voluntary, even within marriage.
• Everyone should be given the opportunity for information on sexual and reproductive
health and rights.
• A girl / woman is entitled to abort if she wishes to quit a pregnancy.
• When a person has reached the age of 18, that person has the right to decide on himself.

Custodian, legal guardian or a specially appointed guardian is
responsible for the child
Children who come to Sweden without guardians are considered be a single child even if the
child is married. If the child's parents lives here in Sweden, they have the custody of the
child. Single children get a legal guardian who helps the child with things like the parents
usually do.
You who are married to a child can never take over a parent's responsibility for a legal
guardian. You as a spouse of a child cannot carry the child's cause . Nor can the child's action
be brought.

It’s a crime to have sex with children under the age of 15
In Sweden it's criminal to have sex with someone younger than 15 years. This also applies if
you are married and even if you have children together. Children under 15 years have an

absolute right to be protected from sexual acts. The one who has intercourse or carries out
another sexual act with the child is guilty to sexual offense.
The rules are used to protect the child.

If the one you are married to is a single-parent child
The social service has the practical responsibility for all single children. It includes arranging
accommodation for the child. The Migration Board is responsible for arranging
accommodation for adult asylum seekers. The social services investigates the child's needs
for shelter and support and proposes accommodation for the child.
Social services may suggest that you do not live together for a shorter or longer period. The
purpose is to ensure that the child receives the protection and support it needs and
is entitled to.
Because children under the age of 15 have an absolute right to protection against sexual
acts, it is inappropriate that you live together if the child is under 15 years old. This also
applies if you have common children.
Both the Social Service and the Migration Board will work to give the child the opportunity
to express his or her own opinion, where it should be living and how it wants it. It is the child
and the legal guardian whose social service will cooperate with and who together with the
social services can decide on the child. If you want more information about what is
applicable in Sweden you can contact your supervisor at the Swedish Migration Board
or to social services.
On the webpage New in Sweden you will find more about Swedish society in different
languages.

