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Nationellt centrum för kvinnofrids (NCK) yttrande över remissen
Skärpta regler om utländska månggiften (SOU 2020:2)
(Dnr. Ju2020/00162/L2)
Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) välkomnar utredningens
förslag om skärpta regler för utländska månggiften och menar att de
åtgärder som föreslås är i linje med kraven på och målen för
jämställdhet i Sverige.
Utländska äktenskap som har ingåtts när någon av parterna redan var
gift eller registrerad partner ska som huvudregel inte erkännas i
Sverige och detta ska gälla oavsett parternas anknytning hit när
äktenskapet ingicks. Det innebär att kvinnor i Sverige får ett skydd
mot polygama äktenskap, oavsett härkomst och koppling till Sverige
vid äktenskapets ingående. NCK anser att förslagen vidare innebär att
Sverige tar ställning för kvinnors rättigheter och mot diskriminering.
Sammanfattningsvis tillstyrker därför NCK utredningens förslag.
NCK har några kommentarer som följer nedan.
5.2 1979 års FN-konvention om avskaffande av all slags
diskriminering av kvinnor (CEDAW)
NCK är positiva till att utredningen belyser att Sverige ratificerat FN:s
konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor.
NCK delar utredningens uppfattning att en rättslig ordning som
innebär att män får gifta sig med flera kvinnor, medan kvinnor bara
får gifta sig med en man, synes innebära en otillåten diskriminering
enligt konventionen.
NCK vill särskilt betona att åtgärder och skärpta regler som syftar till
att stärka kvinnors rättigheter är en av de viktigaste uppgifterna för en
demokrati. Därmed är utredningens förslag sammantaget av betydande
vikt för att motverka diskriminering av kvinnor.
13 Bättre information till berörda personer
NCK instämmer i utredarnas förslag om att regeringen bör överväga
att ge Skatteverket i uppdrag att ta fram information till berörda
personer om erkännande av utländska äktenskap i Sverige.
I linje med utredningens förslag anser NCK att information
regelmässigt bör ges till enskilda när frågor om utländska äktenskap är
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aktuella, främst av Skatteverket och Migrationsverket, men även av
andra myndigheter när det kan finnas behov av det. NCK menar att
systematiskt och preventivt arbete för att sprida kunskap och
information är av stor vikt.
I detta ärende har verksamhetschef/tf. föreståndare Åsa Witkowski
varit beslutande. Administratör Johanna Nivala har varit föredragande.
Uppsala, 2020-05-11

Åsa Witkowski
Verksamhetschef/tf. föreståndare
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Uppsala universitet
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