
Könsstympning

Könsstympning är en del av hedersförtryckets brutala uttryck för att kontrollera flickors och kvinnors
sexualitet i samhällen där hedersnormer är förhärskande. Könsstympning är en brutal, mycket gammal
patriarkal sedvänja som upprätthålls av både kvinnor och män, men en gång tillkommen för att männen
skulle kunna kontrollera kvinnors sexualitet.

Delar flickors och kvinnors könsorgan skärs bort med kniv eller annat vasst föremål. Könsstympning är tortyr
och riskerar att leda till långvariga och ihållande smärtor, livshotande infektioner och svåra komplikationer
senare i livet.

Varje år könsstympas ca. fyra miljoner flickor under 15 år - och mörkertalet är stort. Sedvänjan med
könsstympning förekommer i över 30 länder i flera delar av världen, främst i Afrika, men även i stor
utsträckning i Mellanöstern. 

I Sverige är könsstympning förbjudet i lag sedan 1982, men det är mycket osäkert i vilken utsträckning denna
lagstiftning får någon praktisk tillämpning. Enligt Socialstyrelsen finns ca. 38 000 könsstympade kvinnor och
flickor i Sverige. Antalet bevisade brott är dock mycket få. Kvinnor och flickor som är könsstympade har
alltid rätt att få vård. Det är viktigt att man söker vård hos gynekolog, skolsköterska eller vårdcentral.
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VHEK:S KRAV TILL BESLUTSFATTARE 
FÖR ATT MOTVERKA KÖNSSTYMPNING

 

Varken Hora eller Kuvad

Varken Hora eller Kuvad är en partipolitiskt och religiöst obunden feministisk och antirasistisk
gräsrotsrörelse. Föreningens grundsten är demokrati. 

Vi presenterar våra krav till beslutsfattare för att motverka könsstympning som en del av vår kampanj mot
könsstympning. Syftet är att medvetandegöra målgruppen och kompetenshöja samhället kring
könsstympning. 

Varkenhorae l le rkuvad

HJÄLP VID KÖNSSTYMPNING KONTAKTA AMELMOTTAGNINGEN -  08 616 27 00

Nationella gemensamma riktlinjer om hur vi ska arbeta mot könsstympning.

Mer forskning kring könsstympning då kunskapen är låg.

Obligatoriska samtal och information om hedersnormer, såsom våld och ingrepp som
könsstympning och myten om mödomshinnan, ska ingå i sex- och
samlevnadsundervisningen.

Frågan om huruvida man är könsstympad eller inte borde införas på rutinkontroller på
barnmorskemottagningar vid graviditet.

Utbildning för vårdpersonal kring könsstympning.

Kartläggning om omfattningen av könsstympade kvinnor och unga flickor i landet.

Sverige ska verka för att frågan om könsstympning kommer högre upp på dagordningen
inom EU och FN.

Sverige ska inom EU verka för att medlemsländer som inte stiftat någon specifik lag mot
könsstympning gör det.

Sverige ska driva frågan för att EU verkar inom FN för ett förbud mot könsstympning 
införs.

www.vhek .se 076-082 19  35
info@vhek .se

Varken  Hora  e l le r  Kuvad VKuvad

Fler specialistmottagningar som kan identifiera problem och hjälpa de som är
könsstympade. 


