är en myndighet som tar fram kunskap om ungas
levnadsvilkor. Vi ger stöd till föreningsliv och
kommuner samt till internationellt samarbete.

FÅR JAG
GIFTA MIG
MED VEM
JAG VILL

?

Denna folder kan beställas på
www.ungdomsstyrelsen.se
www.dinarattigheter.se
info@umo.se
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KÄNNER DU IGEN DIG?

VAD ÄR DET SOM GÄLLER I SVERIGE?
• Du har rätt att själv välja vem du ska gifta dig med.

ÄR DU OROLIG ATT DU ...

• De som ska gifta sig ska vara med på bröllopet och säga

... inte får gifta dig med vem du vill?
... inte får vara kär i någon av samma kön?
... inte kan skilja dig om du redan är gift?

ja för att de själva vill.

• Du måste vara minst 18 år för att gifta dig.
• Du kan gifta dig med särskilt tillstånd om det finns speciella
skäl även när du är under 18 år.

I den här broschyren får du veta var du kan
få hjälp om du behöver prata med någon.

• Det är olagligt att med våld eller hot om våld tvinga någon
att gifta sig.

• Du som redan är gift har rätt att skilja dig.
(Enligt den svenska lagen)

”... Jag kände mig som delad i två.
En del av mig som var den gifta Maryam som
skulle bilda familj enligt släktens önskemål,
en annan del var en ung gymnasietjej som
längtade galet efter sina kompisar
och pojkvän där hemma i Sverige.”
(Ung tjej)
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”... mina föräldrar har redan bestämt
vem jag ska gifta mig med ...
Har inte jag rätt till att bestämma
själv vem jag ska gifta mig med???
Snälla hjälp mig ...”
(Ung tjej, 15 år)
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HÄR FINNS HJÄLP
Du kan börja med att prata med en
vuxen som du känner och litar på.
Skolan
Kontakta din lärare, skolkurator eller skolsköterska.
Ungdomsmottagningen
På en ungdomsmottagning får 13−25-åringar hjälp i olika
frågor. På umo.se kan du ställa en fråga utan att tala om
vem du är och få ett personligt svar tillbaka. Du kan även
hitta adresser till en ungdomsmottagning nära dig.
www.umo.se
Tjejjouren
På en tjejjour jobbar tjejer på sin fritid med att stötta och
stärka unga tjejer. De kan följa med dig om du behöver
kontakta socialtjänsten eller polisen. På tjejjouren.se kan
du mejla, chatta eller hitta en jour som finns nära dig.
www.tjejjouren.se
Kvinnofridslinjen
Alla kan ringa till Kvinnofridslinjen och få stöd och råd.
De har också tolkar som talar andra språk än svenska.
Samtalet är gratis och det syns inte på telefonräkningen.
Det är alltid någon som svarar.
www.kvinnofridslinjen.se
tfn: 020-50 50 50
killfrågor.se
Här kan du mejla och chatta med utbildade pratkompisar.
www.killfrågor.se
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heder.nu
Om du är homosexuell, bisexuell eller transperson
kan du få hjälp, stöd och information på heder.nu.
Du kan mejla eller ringa gratis.
www.heder.nu
tfn: 0200-160 160
Dina rättigheter
Här kan du läsa om dina rättigheter, mejla och chatta.
www.dinarattigheter.se
Socialtjänsten
Socialtjänsten sköts av kommunen och alla som bor i Sverige ska kunna få hjälp om de behöver. Adress och telefonnummer finns på din kommuns webbplats. Där finns också
numret till socialjouren som du kan ringa på kvällar, nätter
eller under helger.
www.skl.se/web/kommuner
Polisen
Ring 112 om du blir du hotad, instängd eller slagen.
www.polisen.se/komtilloss.se
tfn: 112
tfn från utlandet: +46 771 14 14 00

MER INFORMATION
Läs mer om vilken hjälp du kan få av till exempel
socialtjänsten.
www.umo.se

Här behöver du inte berätta vem du är om du inte vill
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SKA DU ÅKA
UTOMLANDS?
– tänk på!

En del tjejer och killar blir tvingade att gifta
sig när de åker utomlands med familjen.
Om du är orolig för att det ska hända är det
bra att försöka stanna hemma.

Checklista inför resan
Ta med mobilen och extra simkort!
Kontakta
någon som jag litar på
socialtjänsten
polisen.

Innan resan kan du prata med en vuxen som du litar på eller
någon på socialtjänsten eller polisen. De kan försöka hjälpa
dig så att du inte behöver åka.

Att säga till personen
när jag ska komma hem (datum)
att han eller hon ska kontakta kommunen om jag inte
är hemma då
att han eller hon ska kontakta svenska ambassaden
i det land jag är i om jag inte är hemma då.

Om du ändå måste åka och får problem kan du kontakta
svenska ambassaden i det land där du är.
I de flesta länder finns en svensk ambassad eller ett konsulat som hjälper svenskar när de är utomlands.

Ge personen
en kopia på mitt pass
mitt telefonnummer
min mejladress.

Men det kan vara svårt för polisen, socialtjänsten och
svenska ambassaden att hjälpa dig när du inte är i Sverige
eftersom andra länder har andra lagar.

Kom ihåg att ta med telefonnummer och mejl till
personen jag har pratat med
släkt och vänner som kan hjälpa mig
svenska ambassaden.

MER INFORMATION
Hitta adresser till svenska ambassader och läs mer om
vilken hjälp du kan få. www.regeringen.se
(klicka på Ambassader, konsulat och reseråd)
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