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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om bekæmpelse af kønslig lemlæstelse af piger og kvinder i EU
(2008/2071(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sin tidligere beslutning af 20. september 2001 om skamfering af kvinders 
kønsorganer1,

– der henviser til andragende 298/2007 af Cristiana Muscardini af 27. marts 2007,

– der henviser til De Forenede Nationers resolution 2003/28, hvori den 6. februar udråbes til 
den internationale dag for nultolerance over for kønslig lemlæstelse af piger og kvinder,

– der henviser til artikel 2, 3 og 5 i verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

– der henviser til artikel 2, 3 og 26 i FN's internationale konvention om civile og politiske 
rettigheder fra 1966,

– der henviser til FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller 
nedværdigende behandling eller straf fra 1989,

– der henviser til især artikel 5, litra a), i konventionen om afskaffelse af alle former for 
diskrimination imod kvinder (CEDAW) fra 1979,

– der henviser til artikel 2, stk. 1, artikel 19, stk. 1, artikel 24, stk. 3, samt artikel 34 og 39 i 
konventionen om barnets rettigheder, der vedtoges af FN's Generalforsamling den 20. 
november 1989,

– der henviser til sin beslutning af 16. januar 2008 om en EU-strategi for børns rettigheder2,

– der henviser til det afrikanske charter om børns rettigheder og velfærd, 1990,

– der henviser til artikel 1, artikel 2, litra f), artikel 5, artikel 10, litra c), samt artikel 12 og 
16 i henstilling nr. 19 fra FN's komité vedrørende afskaffelse af alle former for 
diskrimination imod kvinder, der blev vedtaget i 1992,

– der henviser til Wien-erklæringen og -handlingsprogrammet, der blev vedtaget på 
verdenskonferencen om menneskerettigheder afholdt den 14.-25. juni 1993,

– der henviser til FN's Generalforsamlings erklæring om afskaffelse af vold mod kvinder fra 
december 1993, som er det første internationale instrument om menneskerettigheder, der 
udelukkende omhandler vold imod kvinder, 

– der henviser til erklæringen og handlingsprogrammet fra FN's internationale konference 

                                               
1  EFT C 77 E af 28.3.2002, s. 126.
2  Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0012.
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om befolkning og udvikling, der fandt sted i Kairo den 13. september 1994,

– der henviser til erklæringen og handlingsprogrammet fra FN's internationale 
kvindekonference, der vedtoges i Beijing den 15. september 1995,

– der henviser til sin beslutning af 15. juni 1995 om den fjerde internationale 
kvindekonference i Beijing: "Ligestilling, udvikling og fred"1,

– der henviser til sin beslutning af 15. juni 2000 om resultatet af FN's Generalforsamlings 
særlige samling den 5.-9. juni 2000 om kvinder 2000: Ligestilling mellem kønnene, 
udvikling og fred i det 21. århundrede2,

– der henviser til AVS-EU-associeringsaftalen (Cotonouaftalen), der blev undertegnet den 
23. juni 2000, og finansprotokollen hertil,

– der henviser til sin beslutning af 18. maj 2000 om opfølgningen af Beijing-
handlingsplanen3,

– der henviser til sin beslutning af 13. marts 1997 om krænkelse af kvinders rettigheder4,

– der henviser til den frivillige protokol til konventionen om afskaffelse af alle former for 
diskrimination imod kvinder, der blev vedtaget den 12. marts 1999 af FN's Kommission 
for Kvinders Status,

– der henviser til Europarådets resolution af 12. april 1999 om skamfering af kvindelige 
kønsorganer,

– der henviser til Europarådets resolution 1247 fra 2001 om skamfering af kvindelige 
kønsorganer,

– der henviser til lovgivningsmæssig beslutning af 16. april 1999 med Europa-Parlamentets 
udtalelse om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om vedtagelse af 
et EF-handlingsprogram (Daphne-programmet) (2000-2004) om foranstaltninger med 
henblik på forebyggelse af vold mod børn, unge og kvinder5,

– der henviser til Rådets, Europa-Parlamentets og Kommissionens fælles proklamation af 
chartret om grundlæggende rettigheder i forbindelse med mødet i Det Europæiske Råd i 
Nice den 8. december 2000,

– der henviser til rapporten om skamfering af kvindelige kønsorganer, der blev vedtaget af 
Europarådets Parlamentariske Forsamling den 3. maj 2001,

– der henviser til sin beslutning af 14. december 2000 om at lade skamfering af kvindelige 
kønsorganer indgå i budgetpost B5-802 for Daphneprogrammet i 2001-budgettet,

                                               
1  EFT C 166 af 3.7.1995, s. 92.
2  EFT C 67 af 1.3.2001, s. 289.
3  EFT C 59 af 23.2.2001, s. 258.
4  EFT C 115 af 14.4.1997, s. 172.
5  EFT C 219 af 30.7.1999, s. 497.
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– der henviser til artikel 2, 5, 6 og 19 i tillægsprotokollen til det afrikanske charter om 
mennesker og folks rettigheder, også kendt som Maputoprotokollen, fra 2003, som trådte i 
kraft den 25. november 2005,

– der henviser til artikel 6 og 7 i traktaten om Den Europæiske Union om respekt for 
menneskerettighederne – generelle principper – og artikel 12 og 13 i EF-traktaten – forbud 
mod forskelsbehandling,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A6-
0000/2008),

A. der henviser til, at mellem 100 og 140 mio. af verdens kvinder og piger ifølge oplysninger 
indsamlet af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har været udsat for kønslemlæstelse, 
og at cirka fire mio. kvinder hvert år potentielt er i fare for at blive udsat for denne 
alvorligt invaliderende praksis,

B. der henviser til, at ca. 180 000 kvinder, der er udvandret til Europa, hvert år underkastes 
eller risikerer at blive udsat for kønslig lemlæstelse,

C. der henviser til, at denne praksis ifølge WHO er udbredt i mindst 28 afrikanske lande, i 
enkelte asiatiske lande (Indonesien og Malaysia) og i Mellemøsten (Iran, Irak, Yemen, 
Oman, Saudi-Arabien og Israel),

D. der henviser til, at WHO har fundet frem til fire former for kønslig lemlæstelse af piger og 
kvinder, der går fra klitoridektomi (fuldstændig eller delvis fjernelse af klitoris), excision 
(fjernelse af klitoris og de indre skamlæber), som udgør cirka 85 % af al kønslig 
lemlæstelse af piger og kvinder, til den mest yderliggående form, infibulation (fuldstændig 
fjernelse af klitoris og de indre skamlæber samt en del af de ydre skamlæber, hvorefter 
vulva sys sammen, således at der kun efterlades et meget lille hul) og introcision (stik i, 
gennemboring af eller snit i klitoris eller skamlæberne),

E. der henviser til, at kønslig lemlæstelse af piger og kvinder på kort og lang sigt forårsager 
meget alvorlig skader på de kvinder og piger, der udsættes for det, og det kan i enkelte 
tilfælde forårsage døden,

F. der henviser til, at det i EU's strategi for børns rettigheder (beslutning af 16. januar 2006) 
understreges over for medlemsstaterne, at de skal gennemføre specifikke lovbestemmelser 
om kønslig lemlæstelse af piger og kvinder, som gør det muligt at retsforfølge enhver, der 
udfører en sådan praksis på mindreårige,

G. der henviser til, at det i det afrikanske charter om børns rettigheder og velfærd anbefales 
de stater, der har undertegnet charteret, at udrydde sociale og kulturelle praksisser, der er 
skadelige for børns velfærd, værdighed samt deres normale opvækst og udvikling,

H. der henviser til, at det også i artikel 9 i Wien-erklæringen og –handlingsprogrammet, der 
blev vedtaget i juni 1993, erklæres, at kvinder og børns menneskerettigheder er en 
umistelig, integreret og uadskillelig bestanddel af de universelle menneskerettigheder,
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I. der henviser til, at der i artikel 2 i FN's erklæring om bekæmpelse af vold mod kvinder fra 
1993 eksplicit henvises til kønslig lemlæstelse af piger og kvinder og andre traditionelle 
skikke, der er skadelige for kvinder,

J. der henviser til, at artikel 4 i denne erklæring fastlægger, at staterne bør fordømme vold 
imod kvinder og ikke påberåbe sig hensynet til sædvane, tradition eller religion for at 
unddrage sig forpligtelsen til at afskaffe volden,

K. der henviser til, at handlingsplatformen fra verdenskonferencen om befolkning og 
udvikling, der afholdtes i 1994 i Kairo, fastsætter, at regeringerne skal afskaffe kønslig 
lemlæstelse af piger og kvinder, hvor sådanne findes, og at de støtter ngo'er og religiøse 
institutioner, der kæmper for at udrydde sådanne skikke,

L. der henviser til, at regeringerne i forbindelse med det handlingsprogram, der vedtoges ved 
FN's fjerde konference i Peking, opfordredes til at styrke deres lovgivninger, reformere 
deres institutioner og fremme normer og praksisser, der er rettet mod at udrydde 
forskelsbehandling af kvinder, der blandt andet kommer til udtryk i forbindelse med 
kønslemlæstelse, 

M. der henviser til, at AVS-EU-associeringsaftalen (Cotonouaftalen) er baseret på disse 
universelle principper og indeholder bestemmelser til bekæmpelse af kønslemlæstelse af 
piger og kvinder (artikel 9 om de vigtigste dele af aftalen, herunder overholdelsen af 
menneskerettighederne, samt artikel 25 og 31 om henholdsvis social udvikling og 
kønsrelaterede spørgsmål),

N. der henviser til, at der i Europarådets Parlamentariske Forsamlings rapport af 3. maj 2001 
kræves et forbud mod kønslig lemlæstelse af piger og kvinder, og at det betragter dette 
fænomen som en umenneskelig og nedværdigende behandling i henhold til artikel 3 i den 
europæiske menneskerettighedskonvention og samtidig minder om, at grænsen for 
forsvaret af kulturer og traditioner går ved overholdelsen af grundlæggende rettigheder og 
forbuddet mod torturlignende skikke,

O. der henviser til, at inden for rammerne af en fælles europæisk indvandrings- og asylpolitik 
anerkender Kommissionen og Rådet, at kønslig lemlæstelse af piger og kvinder udgør en 
krænkelse af menneskerettighederne, og at det dermed kan sikre en ansøger asylret,

P. der henviser til, at medlemsstaterne i Rådets direktiv 2004/83/EF1 om fastsættelse af 
minimumsstandarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som 
flygtninge opfordres til at indføre kønsrelaterede overgreb, og dermed implicit risikoen for 
kønslig lemlæstelse af piger og kvinder, blandt de betingelser, der kan føre til en sådan 
status,

Q. der henviser til udtalelserne den 5. februar 2008 fra kommissær Ferrero-Waldner og 
kommissær Michel, hvori det tydeligt påpeges, at disse skikke er uacceptable både i EU 
og i tredjelande, og understreges, at krænkelser af kvinders rettigheder ikke på nogen 
måde kan retfærdiggøres med udgangspunkt i kulturrelativistiske betragtninger eller 
traditioner,

                                               
1  EUT L 304 af 30.9.2004, s. 12.
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1. fordømmer på det skarpeste kønslig lemlæstelse af piger og kvinder som en krænkelse af 
de grundlæggende menneskerettigheder, og betragter det som et alvorligt 
samfundsmæssigt problem;

2. anmoder Kommissionen om at udarbejde en klar, sammenhængende strategi for at nå frem 
til en konsekvent udryddelse af kønslig lemlæstelse af piger og kvinder i EU gennem 
retlige, administrative, forebyggende, oplysende og sociale mekanismer, der kan bevirke 
at ofrene og potentielle ofre beskyttes ordentligt;

3. støtter Europols initiativ rettet mod at organisere et møde mellem de europæiske 
politimyndigheder for at fremme kampen mod kønslig lemlæstelse af piger og kvinder, 
behandle spørgsmål vedrørende det lave antal anmeldelser og vanskeligheder i forbindelse 
med bevisfremskaffelse og vidneudsagn samt effektiv forfølgelse af de ansvarlige for 
lovovertrædelserne;

4. anmoder medlemsstaterne om at angive, hvor mange kvinder, der er blevet udsat for 
kønslemlæstelse, og hvor mange, der befinder sig i risikogruppen, i hvert land, idet der 
mindes om, at der i mange lande hverken findes tilgængelige data eller harmoniserede 
dataindsamlingsmetoder;

5. opfordrer til, at der udarbejdes en "europæisk sundhedsprotokol" med henblik på 
overvågning og oprettes en database over fænomenet, der begge kan anvendes til 
statistiske formål og en målrettet informationsindsats over for de berørte 
indvandrersamfund;

6. opfordrer medlemsstaterne til at stille videnskabelige data til rådighed, hvis funktion 
kunne være at hjælpe WHO i dens indsats for at få bugt med kønslig lemlæstelse af piger 
og kvinder i Afrika og Europa;

7. opfordrer til, at der indsamles bedste praksis på forskellige niveauer, foretages en analyse 
af deres effekt (om muligt ved hjælp af de projekter, der er finansieret gennem Daphne III, 
og de dermed opnåede resultater) og sørges for en bred offentliggørelse af disse 
oplysninger;

8. anmoder om, at de eksisterende europæiske netværk til forebyggelse af skadelige 
traditionelle praksisser styrkes, f.eks. ved at tilbyde kurser til ngo'er, lokale 
nonprofitorganisationer og aktører på dette område,

9. opfordrer til inddragelse af både Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende 
Rettigheder og Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder i 
bekæmpelsen af kønslig lemlæstelse af piger og kvinder via disses flerårige og/eller årlige 
arbejdsprogrammer; mener, at disse agenturer kan udføre vigtige forskningsaktiviteter 
og/eller sørge for bevidstgørelse, der kunne føre til et bedre kendskab til kønslig 
lemlæstelse af piger og kvinder på europæisk plan;

10. anmoder Rådet og Kommissionen om at opfordre medlemsstaterne til at gennemføre de 
eksisterende lovbestemmelser om kønslig lemlæstelse af piger og kvinder eller indføje 
dem i de lovbestemmelser, der omhandler alvorlig legemsbeskadigelse, samtidig med at 
forebyggelse og bekæmpelse af fænomenet fremmes ved hjælp af det rette kendskab til 
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det blandt erhvervskategorierne (socialarbejdere, undervisere, politi, sundhedssektorens 
personale osv.) med henblik på at identificere forekomster af fænomenet, og arbejde for at 
opnå den højest mulige grad af harmonisering af lovgivningerne i EU's 27 medlemsstater;

11. anmoder om, at det i EU's indvandringsdirektiver betragtes som en forbrydelse at foretage 
kønslemlæstelser, og at der fastsættes passende sanktioner mod personer, der gør sig 
skyldige i en sådan forbrydelse;

12. opfordrer til, at der oprettes stående tekniske harmoniserings- og tilslutningsudvalg 
mellem medlemsstaterne og mellem medlemsstaterne og de afrikanske institutioner, og til, 
at disse udvalg bl.a. bør være sammensat af specialister på området og repræsentanter for 
de største europæiske og afrikanske kvindeorganisationer,

13. opfordrer til, at der siges skarpt nej til "alternativ sammensyning" samt enhver form for 
forsøg på at gøre det til at lægeligt anliggende, hvis noget sådant foreslås som en 
middelvej mellem klitorisomskæring og respekt for de identitetsskabende traditioner,

14. opfordrer til, at kønslig lemlæstelse af piger og kvinder udryddes gennem støtte- og 
integrationspolitikker for kvinder og familier, hvis traditioner omfatter kønslig 
lemlæstelse af piger og kvinder, så denne skadevoldende praksis gennem fast 
håndhævelse af loven og respekt for de grundlæggende menneskerettigheder endelig kan 
udryddes.

15. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

De indvandringsstrømme, som Europa har været genstand for i de seneste 30 år, har været 
med til at gøre nye kulturer, traditioner, skikke og handlemåder udbredt i de europæiske 
samfund.
I den forbindelse bliver der inden for EU's grænser stadig anvendt grusomme traditionelle 
praksisser, der er betinget af køn, sådan som det er tilfældet med kønslig lemlæstelse af piger 
og kvinder.
På internationalt plan er den stigende opmærksomhed om dette fænomen en del af den 
generelle beskyttelse af kvinders rettigheder. Det har gjort det muligt for de afrikanske 
aktivister at understrege denne praksis' voldelige karakter ved at indføre betegnelsen 
"lemlæstelse" i stedet for "kvindelig omskæring".
Hidtil har det dog været vanskeligt konkret at overvåge og vurdere virkningerne af kønslig 
lemlæstelse af piger og kvinder på europæisk plan, eftersom der foruden de praksisser, som 
finder sted i EU i det skjulte, også er risiko for, at børn udsættes for en sådan lemlæstelse i 
forbindelse med et midlertidigt ophold i hjemlandet.
Det er ikke let at fastslå, hvordan dette fænomen er opstået. Der er tale om gamle skikke og 
stammeritualer, som er dybt forankret i de lokale etniske samfund, der praktiserer dem.
Som det er i dag, angiver man fem typer af årsager til skamfering af kvindelige kønsorganer:

- Religion (det hævdes - fejlagtigt - at kønslig lemlæstelse af piger og kvinder er 
påkrævet ifølge islam)

- Sundhed (en positiv indvirkning på frugtbarheden eller risiko for impotens hos mænd)
- Socioøkonomisk situation (skamfering af kvindelige kønsorganer som en 

forudsætning for ægteskab)
- Tradition/etnisk identitet
- Kvindebilledet (skamfering af kvindelige kønsorganer som et symbol på det at være 

kvinde, hvilket indebærer en risiko for seksuel lyst og vanære)

Det fremgår af WHO's oplysninger, at kønslig lemlæstelse af piger og kvinder er udbredt i 28 
afrikanske lande, i Mellemøsten og i visse asiatiske lande (Indonesien, Malaysia og de 
tilgrænsende lande), at ca. 100-140 millioner kvinder og piger i hele verden er blevet udsat for 
denne praksis, og at der hvert år er ca. 4 millioner, som potentielt er i farezonen.
Medicinsk praksis og forskellige undersøgelser af de fysiske konsekvenser på kort og lang 
sigt samt de psykiske konsekvenser af kønslig lemlæstelse af piger og kvinder har vist, hvor 
alvorligt fænomenet er.
De internationale dokumenter om emnet behandler og fordømmer problemet ud fra forskellige 
vinkler:

menneskerettigheder
kvinderettigheder
børnerettigheder.

Europa-Parlamentet har ved flere lejligheder indtaget en fast holdning, hvor det fordømmer 
kønslig lemlæstelse af piger og kvinder, og det anmoder både Kommissionen og 
medlemsstaterne om at udarbejde og iværksætte en helhedsstrategi, som tager sigte på at 
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udrydde kønslig lemlæstelse af piger og kvinder, og som bl.a. omfatter lovgivningsmæssige 
tiltag rettet mod at forebygge og straffe denne praksis. 
(Beslutning A5-285/2001 om skamfering af kvindelige kønsorganer).

Europa-Parlamentet har i sine forudgående udtalelser faktisk allerede slået fast:

- at enhver kønslig lemlæstelse af piger og kvinder, uanset omfanget, er et voldeligt overgreb
mod kvinden og en krænkelse af hendes grundlæggende rettigheder,

- at kønslig lemlæstelse af piger og kvinder har rod i sociale strukturer, som er baseret på 
ulighed mellem kønnene og ubalance i magt-, dominans- og kontrolforholdene, hvor det 
sociale og familiemæssige pres bevirker, at en grundlæggende ret som respekten for den 
personlige integritet krænkes,

- at ordentlig uddannelse og oplysning gør det muligt at afholde folk fra at udføre denne 
praksis, samtidig med at det anerkendes, at det er vigtigt at overbevise forskellige 
befolkningsgrupper om, at de kan opgive visse former for skikke uden dermed at give afkald 
på væsentlige aspekter af deres egen kultur,

- at Kommissionen og Rådet inden for rammerne af en fælles europæisk indvandrings- og 
asylpolitik skal tage hensyn til risikoen for kønslig lemlæstelse af piger og kvinder, og at dette 
også skal være tilfældet i forhandlingerne mellem EU og tredjelande,

- at medlemsstaterne nu råder over en fælles retlig ramme, der gør det muligt at udforme en 
effektiv politik til bekæmpelse af diskrimination og indføre en fælles asylordning samt en ny 
indvandringspolitik (EF-traktatens artikel 13 og afsnit IV).

Parlamentet har desuden anmodet om følgende: 

- at Den Europæiske Union og medlemsstaterne ud fra hensynet til menneskerettighederne, 
den personlige integritet, samvittighedsfriheden og retten til sundhed samarbejder om 
harmonisering af den eksisterende lovgivning og udarbejder en særlig lovgivning på området,

- at Kommissionen med det formål at afskaffe kønslig lemlæstelse af piger og kvinder i Den 
Europæiske Union udarbejder en samlet strategi, som ikke nøjes med at fordømme disse 
handlinger, men som også indfører såvel juridiske og administrative som forebyggende, 
opdragende og sociale mekanismer, som gør det muligt for de kvinder, der udsættes eller kan 
blive udsat kønslemlæstelse, at opnå reel beskyttelse,

- at Den Europæiske Union og medlemsstaterne forfølger, fordømmer og straffer kønslig 
lemlæstelse af piger og kvinder og iværksætter en helhedsstrategi, der tager hensyn til de 
forskriftsmæssige, sundhedsmæssige og sociale aspekter samt til indvandrergruppernes 
integration.

 Daphne III: EU's referenceforanstaltning
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Dette program har været et nøgleinstrument i forbindelse med finansieringen af 
foranstaltninger, der tager sigte på information, forebyggelse og beskyttelse af kvinder, der er 
ofre for kønslemlæstelse eller risikerer at blive det.
Hidtil har Daphneprogrammet navnlig finansieret 14 projekter vedrørende kønslig lemlæstelse 
af piger og kvinder med et samlet beløb på 2,4 millioner euro over 10 år.
I tråd med programmets generelle formål tager projekterne sigte på udveksling af bedste
praksis, bevidstgørelse og oprettelse af kontaktnet.
Daphneprogrammet har utvivlsomt hidtil gjort det muligt at forbedre kendskabet til og 
bevidstheden om fænomenets udbredelse i EU, men det lader dog på grund af selve 
programmets karakter og de midler, der står til rådighed, ikke til at være realistisk at opfylde 
målsætningen om udryddelse af kønslig lemlæstelse af piger og kvinder udelukkende ved 
hjælp af disse projekter.

 Prioritering af forebyggelse og udryddelse af kønslig lemlæstelse af piger og 
kvinder i Europa

For at forebygge og udrydde kønslig lemlæstelse af piger og kvinder i Europa er det 
nødvendigt at iværksætte en effektiv strategi, der kunne bestå i:

 at finde ud af, hvor mange kvinder i de enkelte europæiske lande, der er blevet udsat 
for kønslemlæstelse, og hvor mange kvinder der risikerer at blive udsat for dette,

 at udarbejde en "europæisk sundhedsprotokol" med henblik på overvågning og 
oprette en database over fænomenet, der kan anvendes til statistiske formål og til en 
målrettet informationsindsats over for de berørte indvandrersamfund,

 at stille videnskabelige data til rådighed, hvis funktion kunne være at hjælpe WHO i 
dens indsats for at få bugt med kønslig lemlæstelse af piger og kvinder i Afrika og 
Europa,

 at indsamle bedste praksis på forskellige niveauer og foretage en analyse af dens 
effekt (om muligt ved hjælp af de projekter, der er finansieret gennem Daphne III, 
og de dermed opnåede resultater) og sørge for en bred offentliggørelse af disse 
oplysninger,

 at styrke de eksisterende europæiske netværk til forebyggelse af skadelige 
traditionelle praksisser, f.eks. ved at tilbyde kurser til ngo'er, lokale 
nonprofitorganisationer og aktører på dette område,

 at inddrage både Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder 
og Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder i 
bekæmpelsen af kønslig lemlæstelse af piger og kvinder via disses flerårige og/eller 
årlige arbejdsprogrammer. Disse agenturer kan udføre vigtige forskningsaktiviteter 
og/eller sørge for bevidstgørelse, der kunne føre til en forbedring af kendskabet til 
kønslig lemlæstelse af piger og kvinder på europæisk plan,
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 at opfordre medlemsstaterne til at gennemføre de eksisterende lovbestemmelser om 
kønslig lemlæstelse, eller indføje dem i de lovbestemmelser, der omhandler alvorlig 
legemsbeskadigelse, samtidig med at forebyggelse og bekæmpelse af fænomenet 
fremmes ved hjælp af det rette kendskab til det blandt erhvervskategorierne 
(socialarbejdere, undervisere, politi, sundhedssektorens personale osv.) med henblik 
på at identificere forekomster af kønslemlæstelse,

 at betragte det som en forbrydelse at foretage kønslemlæstelser i EU's 
indvandringsdirektiver og fastsætte passende sanktioner mod personer, der gør sig 
skyldige i en sådan forbrydelse,

 at oprette stående tekniske harmoniserings- og tilslutningsudvalg mellem 
medlemsstaterne og mellem medlemsstaterne og de afrikanske institutioner. 
Udvalgene bør bl.a. være sammensat af specialister på området og repræsentanter 
for de største europæiske og afrikanske kvindeorganisationer,

 at sige skarpt nej til "alternativ sammensyning" og andre alternative metoder, der 
foreslås som en middelvej mellem klitorisomskæring og respekt for de 
identitetsskabende traditioner,

 at støtte fornuftige processer, der tager sigte på at overvinde kønslig lemlæstelse af 
piger og kvinder ved hjælp af støtte- og integrationspolitikker for kvinder og for 
familier, hvis traditioner omfatter kønslig lemlæstelse af piger og kvinder, så man 
gennem fast håndhævelse af loven og respekt for de grundlæggende 
menneskerettigheder endelig kan udrydde denne skadelige praksis.

 Holdningsændring

Et af de områder, hvor det er nødvendigt at intensivere indsatsen for at bekæmpe kønslig 
lemlæstelse af piger og kvinder, er så afgjort forebyggelsen af, at piger udsættes for denne 
praksis. Derfor er det nødvendigt med en foranstaltning, hvor man først og fremmest 
identificerer de børn, der er i farezonen, og sørger for en forebyggende indsats over for 
familierne.

Det resultat, som det gælder om at nå, er en holdningsændring hos disse familier. Det kan 
opnås ved:

- at forbedre integrationen af familierne i indvandringslandet, så de vil føle mindre behov 
for at gøre brug af traditionelle ritualer for at bekræfte deres identitet. Det er absolut 
nødvendigt med en udbredt modtagelseskultur, så man i fællesskab kan tage alle de egnede 
løsninger op,

- at støtte disse familier for at få dem til at forstå, at det at være forældre i 
indvandringslandet på visse punkter indebærer, at man tillægger sig andre holdninger og 
skikke end dem, som de har været vant til i oprindelseslandet siden deres barndom, men at 
det ikke betyder, at de er "mindre forældre". Deres døtre har brug for forældre, som er til 
stede og deltager i deres liv, men samtidig har de behov for at integrere sig i bopælslandet,
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- at gøre familierne bevidste om, at kønslig lemlæstelse af piger og kvinder i 
indvandringslandet foruden de fysiske og psykiske skader også medfører en stigmatisering, 
der kan føre til yderligere marginalisering i forhold til piger på samme alder, nemlig deres 
skole- og legekammerater,

- at gøre familierne bevidste om, at kønslig lemlæstelse af piger og kvinder både er forbudt 
i henhold til den europæiske og oprindelseslandets lovgivning. Det er af afgørende 
vigtighed at forklare, at man i hele verden er ved at gå bort fra den skadelige traditionelle 
praksis, som kvinder og piger udsættes for.

Desuden skal det understreges, at følgende forhold gør sig gældende i indvandringslande:
1. Den lemlæstede kvinde bliver ikke belønnet med social accept som kompensation for 

den skade, hun er blevet påført.
2. Der ligger ikke den sadistiske tilfredsstillelse ved grundløs vold til grund for kønslig 

lemlæstelse af piger og kvinder, men et underliggende lag, som kvinderne er 
nedsunket i, og som de er betingede af gennem underkastelse i forhold til manden, 
manglende kendskab til gældende lovgivning i deres hjemlande og overtro, der påstås 
at være religiøse forskrifter.

3. Det skarpe og skandaleagtige tonefald, som massemedierne undertiden bruger om 
kønslig lemlæstelse af piger og kvinder, giver kvinder, der allerede har traumer, 
skyldfølelse, og dermed tilføjes de ikke blot fysisk, men også psykisk skade.

4. Kønslig lemlæstelse af piger og kvinder skal bekæmpes med fast hånd på grund af de 
uoprettelige skader, det medfører, uden at de kvinder, der har været udsat for det, 
påføres skyldfølelser.

5. Der skal også tages højde for de psykiske konsekvenser i forbindelse med migration, 
hvor det navnlig er anden generation, der er udsat for risici og problemer. Også 
kønslemlæstede voksne kvinder er dog udsat for stimuli, der strider mod de modeller, 
de lærte som børn, og de kan risikere en identitetskrise. At betragte sig selv som 
"lemlæstet" for første gang i livet og at blive stemplet som "seksuelt handicappet" som 
offer for ældgamle skikke og en barbarisk og uciviliseret kultur (hvilket desværre også 
skyldes massemediernes misinformation om emnet) påfører kvinden et alvorligt 
ubehag, som der hidtil ikke er taget højde for nogen psykologiske støtteforløb mod.
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