Dialoga - kompetenscentrum om våld i nära relationer
Social resursförvaltning

Höj din uppmärksamhet!
Innan vi skiljs åt för sommarlov och semestrar är det viktigt att skärpa uppmärksamheten.
Vi behöver vara extra lyhörda för barn och ungdomar som uppvisar ett förändrat beteende
eller uttrycker oro inför familjens semesterplaner. Detta då det finns barn och ungdomar i
Göteborgs Stad som riskerar att mot sin vilja föras ut ur landet för att fostras, könsstympas
eller giftas bort.
Kvinnlig könsstympning är förbjudet i Sverige. Det gäller även om könsstympningen sker
utomlands. Även försök, förberedelse och stämpling är straffbart, samt att inte ingripa då
en fått kännedom om att en könsstympning är planerad. (Lag 1982:316 med förbud mot
könsstympning av kvinnor)
Äktenskapstvång innebär att någon genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatt
belägenhet, förmår en person att ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande
förbindelse. Det handlar om att tvinga, pressa eller hota någon att gifta sig mot sin vilja.
Äktenskapstvång är straffbart redan på planerings- och förberedelsestadiet. Förövaren kan
straffas i Sverige även om brottet har begåtts utomlands. (Brottsbalken 4 kap. 4 § c)
Även vilseledande till tvångsäktenskapsresa är straffbart. Det handlar om att vilseleda
någon att resa utomlands, i syfte att hen ska giftas bort genom tvång eller utnyttjande.
(Brottsbalken 4 kap. 4 § d)
Kom ihåg skyldigheten att vid misstanke eller kännedom om att ett barn far illa genast
göra en anmälan till socialtjänsten. (Socialtjänstlagen 14 kap. 1 §) Om du vill göra en
anmälan kontakta stadsdelens socialkontor.
För råd och vägledning kan du även ringa det Nationella kompetensteamets stödtelefon på
tel. 010-223 57 60, helgfria vardagar kl. 9-16.
Mer information om hedersrelaterat våld och förtryck finns på www.hedersfortryck.se som
drivs av Länsstyrelsen Östergötland.
Har du frågor kontakta Katarina Idegård, Göteborgs Stads samordnare mot
hedersrelaterat våld och förtryck:
telefon 031-367 91 36, e-post katarina.idegard@socialresurs.goteborg.se
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