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Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

RIFFI

Yttrande angående remissen om skärpta regler om utländska månggiften
RIFFI bildades 1974 och är en partipolitisk och religiöst obunden organisation som består av
ett 20-tal lokalföreningar runt om i Sverige. Den första av dessa föreningar för
invandrarkvinnor bildades 1968 i Stockholm. RIFFI:s målsättning är att stärka
migrantkvinnors och flickors ställning i det svenska samhället samt att underlätta för deras
integration. I juni 1998 beviljades RIFFI konsultativ status i FN:s ekonomiska och sociala råd
ECOSOC inom arbetsområdet kvinnofrågor.
Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor (RIFFI/International FemInclusion) har beretts tillfälle att yttra sig över Justitiedepartementets lagförslag:
-

Skärpta regler om utländska månggiften – Betänkande av Utredningen om strängare
regler om utländska månggiften (SOU 2020:2)

Sammanfattning och generella kommentarer
RIFFI välkomnar åtgärder för att öka jämställdheten i Sverige. RIFFI anser att lika regler bör
gälla för alla boende i Sverige, det vill säga att kvinnor ska ha samma rättigheter och
skyldigheter som män. Det är en mänsklig rättighet, som även nämns i utredningen, att ingen
ska missgynnas på grund av sin könstillhörighet.

RIFFI anser att månggiften inte bör registreras som giltiga, även om de skett utanför Sverige
utan att någon av personerna har koppling till Sverige. Det är viktigt att det finns konsekventa
regelverk, samtidigt som myndigheter bör ge stöd och råd till individer som befinner sig i en
månggiftessituation. Det är viktigt att dessa personer får tillräcklig information om vad som
gäller månggiften i Sverige på ett språk som de förstår.
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10. Undantag från erkännandeförbudet vid synnerliga skäl
RIFFI anser att hänsyn bör tas till varje enskild situation så att som nämnt, förhindra orimliga
konsekvenser. Vi anser att det bör finnas utrymme för att vid synnerliga skäl kunna göra ett
undantag från erkännandeförbud.
13. Bättre information till berörda personer
RIFFI anser att alla som bor i Sverige ska kunna ha kontakt med myndigheter och offentliga
företag på ett språk som de förstår. Det är viktigt att enskilda som är berörda i frågan om
månggifte har tillgång till information på ett språk de förstår och att det också finns
information på lättbegriplig svenska. Vi välkomnar därför att utredningen berör
problematiken med att det ibland inte finns lättbegriplig information för alla tillgänglig och
att det behövs en förbättring för att alla berörda ska få rätt information.

15. Konsekvenser
RIFFI anser att det är positivt att utredningen tar FN:s kvinnokommission i beaktning och ser
att detta förslag skulle leda till en förbättrad situation för kvinnor. Som tidigare nämnt i
utredningen leder inte lagförändringen om erkännande av giftesmål till att missgynna kvinnor
förutom när det kommer till exempelvis arv, bodelning eller underhåll.

Sammanfattningsvis anser RIFFI att månggiften är en komplex fråga som vi välkomnar en
utredning om. Det är viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv att män och kvinnor har samma
rättigheter och därför anser vi att det är positivt att månggiften numera hanteras på samma
sätt som barn- och tvångsäktenskap. Det är även positivt ur jämställdhetssynpunkt att kvinnor
får mer information om sin situation när de inte längre har ett lagligt äktenskap med sin man i
Sverige.

Stockholm, den 11 maj 2020

Irene Opira
Generalsekreterare
RIFFI (International Fem-Inclusion)
Norrtullsgatan 45
113 45 Stockholm
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