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Sammanfattning
I en motion föreslås att Stockholms stad ska initiera ett arbete för att
söka ge upprättelse för kvinnor som beviljats åldersdispens av
svenska myndigheter för att ingå äktenskap som minderåriga.
Motionären föreslår att arbetet ska finansieras genom minskningar i
stadens satsningar på genuspedagogiska projekt.
Förvaltningen har inga invändningar mot att kvinnor som ingått i
barnäktenskap genom svenska myndigheters godkännande
uppmärksammas och ges lämplig form av upprättelse.
Det ligger dock inte inom förvaltningens ansvarsområde att ta
ställning i frågan om Stockholms stad ska initiera och finansiera en
sådan process och inte heller i frågan om hur staden gör sina
budgetprioriteringar.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för social omsorg.

Ärendet
Begäran om remissvar har inkommit till stadsdelsnämnden från
kommunstyrelsen. Remissen gäller en motion av Rickard Wall (-)
om upprättelse för barnbrudar i Stockholm.
I motionen tas det upp att svenska myndigheter under de senare
decennierna av 1900-talet beviljat åldersdispenser för äktenskap till
minderåriga flickor med invandrarbakgrund och att dessa flickor,
numera kvinnor, därigenom har farit illa. Motionären anser att
svenska myndigheter är skyldiga dessa kvinnor upprättelse och
föreslår vidare att det bör tillsättas en särskild person inom
Stockholms stad som tar initiativ till att undersöka hur en
upprättelse skulle kunna utformas och genomföras. För att
finansiera detta arbete föreslår motionären att minskningar görs i
stadens genuspedagogiska satsningar.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Barnäktenskap är en form av förtryck som medför allvarliga
konsekvenser. Risken är stor att minderåriga flickor som ingår i
äktenskap med äldre män berövas sina möjligheter till frihet och
självbestämmande. Förvaltningen har inga invändningar mot
förslaget att kvinnor som ingått i barnäktenskap genom svenska
myndigheters godkännande uppmärksammas och ges någon form
av upprättelse. Det ligger dock inte inom förvaltningens
ansvarsområde att ta ställning i frågan om Stockholms stad ska
initiera och finansiera en sådan process och inte heller i frågan om
hur staden gör sina olika prioriteringar i budget.
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