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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om kampen mot kvinnlig könsstympning inom EU
(2008/2071(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sin resolution av den 20 september 2001 om kvinnlig könsstympning,1,

– med beaktande av Europaparlamentsledamot Cristiana Muscardinis framställning 
nr 298/2007 av den 27 mars 2007,

– med beaktande av FN:s resolution 2003/28 i vilken den 6 februari utnämns till den 
internationella dagen för ”nolltolerans” mot kvinnlig könsstympning,

– med beaktande av artiklarna 2, 3 och 5 i den allmänna förklaringen om de mänskliga 
rättigheterna från 1948,

– med beaktande av artiklarna 2, 3 och 26 i FN:s internationella konvention om 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, som antogs 1996,

– med beaktande av FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller 
förnedrande behandling eller bestraffning, som antogs 1989,

– med beaktande särskilt av artikel 5 a i konventionen om avskaffande av all slags 
diskriminering av kvinnor, som antogs 1979,

– med beaktande av artiklarna 2.1, 19.1, 24.3, 34 och 39 i konventionen om barnets 
rättigheter som antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989,

– med beaktande av sin resolution av den 16 januari 2008 om en EU-strategi för barnets 
rättigheter2,

– med beaktande av den afrikanska stadgan om barnets rättigheter och välfärd från 1990,

– med beaktande av artiklarna 1, 2 f, 5, 10 c, 12 och 16 i rekommendation nr 19 från FN:s 
kommitté för avskaffande av diskriminering av kvinnor från 1992,

– med beaktande av förklaringen och handlingsprogrammet från Wien, som antogs vid 
världskonferensen om de mänskliga rättigheterna i juni 1993,

– med beaktande av FN:s generalförsamlings deklaration om avskaffande av våld mot 
kvinnor, det första internationella instrumentet för mänskliga rättigheter som enbart gäller 
våld mot kvinnor, som antogs i december 1993,

– med beaktande av förklaringen och handlingsprogrammet från FN:s konferens om 

                                               
1 EUT C 77 E, 28.3.2002, s. 126.
2 Antagna texter, P6_TA(2008)0012.
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befolkning och utveckling, som antogs i Kairo den 13 september 1994,

– med beaktande av förklaringen och handlingsprogrammet från världskonferensen om 
kvinnor, som antogs i Peking den 15 september 1995,

– med beaktande av sin resolution av den 15 juni 1995 om FN:s fjärde världskonferens om 
kvinnor: jämställdhet, utveckling och fred1,

– med beaktande av sin resolution av den 15 juni 2000 om resultaten av FN:s 
generalförsamlings extra möte ”Kvinnor 2000: Jämställdhet, utveckling och fred på 
2000-talet” (den 5–9 juni 2000)2,

– med beaktande av partnerskapsavtalet AVS-EU (Cotonouavtalet), undertecknat 
den 23 juni 2000, och det därtill bifogade finansprotokollet,

– med beaktande av sin resolution av den 18 maj 2000 om uppföljningen av 
handlingsplattformen från Pekingkonferensen3,

– med beaktande av sin resolution av den 13 mars 1997 om kränkningarna av kvinnors 
rättigheter4,

– med beaktande av det fakultativa protokollet om konventionen om avskaffande av all 
slags diskriminering av kvinnor, som antogs den 12 mars 1999 av FN:s 
kvinnokommission,

– med beaktande av Europarådets resolution av den 12 april 1999 om kvinnlig 
könsstympning,

– med beaktande av Europarådets resolution 1247 (2001) om kvinnlig könsstympning,

– med beaktande av sin ståndpunkt av den 16 april 1999 om det ändrade förslaget till 
Europaparlamentets och rådets beslut om antagande av ett åtgärdsprogram för 
gemenskapen (Daphneprogrammet) (2000–2004) för att förebygga våld mot barn, 
ungdomar och kvinnor5,

– med beaktande av rådets, Europaparlamentets och kommissionens gemensamma 
proklamation av stadgan om de grundläggande rättigheterna vid Europeiska rådets möte i 
Nice den 8 december 2000,

– med beaktande av rapporten om kvinnlig könsstympning som antogs av Europarådets 
parlamentariska församling den 3 maj 2001,

– med beaktande av sitt beslut av den 14 december 2000 att inkludera kvinnlig 
könsstympning inom ramen för artikel B5-802 i 2001 års budget för Daphneprogrammet,

                                               
1 EGT C 166, 3.7.1995, s. 92.
2 EGT C 67, 1.3.2001, s. 289.
3 EGT C 59, 23.2.2001, s. 258.
4 EGT C 115, 14.4.1997, s. 172.
5 EGT C 219, 30.7.1999, s. 497.
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– med beaktande av artiklarna 2, 5, 6 och 19 i tilläggsprotokollet till den afrikanska stadgan 
om de mänskliga rättigheterna och folkens rättigheter från 2003, även kallat 
Maputoprotokollet, som trädde i kraft den 25 november 2005,

– med beaktande av artiklarna 6 och 7 i EU-fördraget om respekten för mänskliga 
rättigheter (allmänna principer) och artiklarna 12 och 13 i EG-fördraget 
(icke-diskriminering),

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män (A6-.../2008), och av följande skäl:

A. Enligt uppgifter från Världshälsoorganisationen (WHO) har mellan 100 och 140 miljoner 
kvinnor och flickor i världen utsatts för könsstympning, och varje år riskerar 
4 miljoner kvinnor att utsättas för denna allvarligt invalidiserande praxis.

B. Omkring 180 000 kvinnor som invandrat till EU riskerar varje år att utsättas för kvinnlig 
könsstympning.

C. Enligt WHO förekommer denna praxis i minst 28 afrikanska länder och i vissa länder i 
Asien (Indonesien och Malaysia) och i Mellanöstern (Iran, Irak, Jemen, Oman, 
Saudiarabien och Israel).

D. WHO har identifierat fyra former av kvinnlig könsstympning, från klitoridektomi (delar 
av eller hela klitoris skärs bort) och excision (klitoris och de inre blygdläpparna skärs 
bort), som motsvarar ca 85 procent av fallen, till den mest extrema formen av 
könsstympning, det vill säga infibulation (hela klitoris, de inre blygdläpparna och de yttre 
blygdläpparnas inre delar skärs bort, varpå vulvan sys igen så att endast en smal vaginal 
öppning kvarstår), och introcision (prickning, perforering och rispning av klitoris eller 
blygdläpparna).

E. Kvinnlig könsstympning skadar allvarligt den fysiska och psykiska hälsan hos de 
drabbade kvinnorna och flickorna på både kort och lång sikt och kan i vissa fall till och 
med vara livshotande.

F. I sin resolution av den 16 januari 2008 om EU-strategin för barnets rättigheter har 
parlamentet uppmanat medlemsstaterna att anta särskilda bestämmelser om kvinnlig 
könsstympning för att de som utför den på minderåriga ska kunna åtalas.

G. I den afrikanska stadgan om barnets rättigheter och välfärd rekommenderas de 
undertecknande staterna att utrota alla sociala och kulturella sedvänjor som skadar barnets 
välfärd, värdighet och normala fysiska och psykiska utveckling.

H. I punkt 9 i förklaringen och handlingsprogrammet från Wien, som antogs i juni 1993, 
anges att kvinnors och flickors mänskliga rättigheter utgör en väsentlig och omistlig del av 
de universella mänskliga rättigheterna och inte kan särskiljas från dessa.
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I. I artikel 2 i FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor från 1993 hänvisas 
uttryckligen till kvinnlig könsstympning och andra traditionella seder som bygger på 
fördomar mot kvinnor.

J. Enligt artikel 4 i deklarationen är staterna skyldiga att fördöma våld mot kvinnor och att 
inte försöka undandra sig skyldigheten att avskaffa detta våld genom att åberopa 
sedvänjor, traditioner och religiösa hänsyn.

K. I handlingsplattformen från den internationella konferens om befolkning och utveckling 
som hölls i Kairo under 1994 rekommenderas staterna att avskaffa kvinnlig 
könsstympning där den förekommer samt att stödja icke-statliga organisationer och 
religiösa institutioner som försöker bekämpa denna praxis.

L. I det handlingsprogram som antogs vid den fjärde FN-konferensen i Peking uppmanas 
regeringarna att stärka lagstiftningen, reformera institutionerna och främja normer och 
metoder som syftar till att avskaffa diskrimineringen av kvinnor, bland annat kvinnlig 
könsstympning.

M. Partnerskapsavtalet AVS-EU (Cotonouavtalet) är grundat på sådana allmänna principer 
och innehåller bestämmelser mot kvinnlig könsstympning (artikel 9 om avtalets 
grundelement, där respekten för mänskliga rättigheter ingår, och artiklarna 25 och 31 om 
social utveckling och jämställdhetsfrågor).

N. I den rapport som Europarådets parlamentariska församling antog den 3 maj 2001 krävs 
det att kvinnlig könsstympning förbjuds, och kvinnlig könsstympning betraktas där som 
en omänsklig och förnedrande behandling i enlighet med artikel 3 i Europeiska 
konventionen om de mänskliga rättigheterna. Skyddet av kulturer och traditioner 
begränsas av respekten för de grundläggande mänskliga rättigheterna och förbudet mot 
handlingar som gränsar till tortyr.

O. Inom ramen för en europeisk gemensam invandrings- och asylpolitik erkänner 
kommissionen och rådet att könsstympning är en kränkning av de mänskliga rättigheterna 
och därför bör betraktas som asylskäl.

P. I rådets direktiv 2004/83/EG1 om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller 
statslösa personer ska betraktas som flyktingar uppmanas medlemsstaterna att inkludera 
könsbaserat våld, och därmed alltså risken för kvinnlig könsstympning, bland de legitima 
villkoren för att beviljas flyktingstatus.

Q. I ett uttalande av den 5 februari 2008 fördömer kommissionens ledamöter 
Benita Ferrero-Waldner och Louis Michel med kraft denna oacceptabla praxis, både i EU 
och i tredjeländer. De framhåller även att kränkningar av kvinnors rättigheter aldrig kan 
rättfärdigas genom hänvisning till kulturrelativism eller traditioner.

1. Europaparlamentet fördömer med kraft kvinnlig könsstympning som en kränkning av de 
grundläggande mänskliga rättigheterna och anser att fenomenet är ett allvarligt 
samhällsproblem.

                                               
1 EUT L 304, 30.9.2004, s. 12.
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2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utforma en tydlig helhetsstrategi för att 
effektivt utrota kvinnlig könsstympning i EU och att genom rättsliga, administrativa, 
förebyggande, upplysningsinriktade och samhälleliga åtgärder se till att offren och de som 
riskerar att drabbas får ett adekvat skydd.

3. Europaparlamentet stöder Europols initiativ om att samordna de europeiska poliskårernas 
insatser för att intensifiera kampen mot kvinnlig könsstympning och ta itu med problemet 
med den låga anmälningsgraden och svårigheterna med att samla in bevis och vittnesmål 
för att på ett effektivt sätt kunna ställa de skyldiga inför rätta.

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att beräkna hur många kvinnor som har 
utsatts för könsstympning och hur många som riskerar att drabbas i vart och ett av 
EU-länderna, med hänsyn till att det för många länder fortfarande saknas uppgifter och 
inte heller finns någon samordnad insamling.

5. Europaparlamentet efterlyser ett ”europeiskt hälsoprotokoll” för kontroll och en databank 
om fenomenet, som kan användas i statistiskt syfte samt för att informera berörda 
invandrargrupper.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta fram ett vetenskapligt underlag som 
skulle kunna vara till stöd för Världshälsoorganisationens arbete med att bekämpa 
kvinnlig könsstympning i Afrika och Europa.

7. Europaparlamentet uppmanar till att sammanställa bästa metoder på olika nivåer och 
genomföra en analys av deras effekt (möjligen genom de projekt som finansieras och de 
resultat som har uppnåtts genom Daphne III) samt se till att dessa uppgifter sprids i stor 
skala.

8. Europaparlamentet efterlyser en förstärkning av de befintliga europeiska nätverken för 
förebyggande av skadliga traditionella seder, till exempel genom utbildning för 
icke-statliga organisationer, ideella regionala organisationer och personer som aktivt 
arbetar med frågan.

9. Europaparlamentet anser att såväl Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 
som Europeiska jämställdhetsinstitutet bör engageras i kampen mot kvinnlig 
könsstympning genom fleråriga och/eller årliga arbetsplaner. Dessa organ kan genomföra 
viktiga undersökningar och/eller skapa medvetenhet, vilket kan förbättra kunskapen om 
kvinnlig könsstympning på europeisk nivå.

10. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att uppmana medlemsstaterna att 
genomföra de befintliga rättsliga bestämmelserna om kvinnlig könsstympning eller att 
införliva dem i den del av straffrätten som gäller grov misshandel samt att förebygga och 
bekämpa fenomenet genom att se till att yrkesverksamma (socialarbetare, lärare, poliser 
och sjukvårdsanställda) har den kunskap som krävs för att känna igen fall av kvinnlig 
könsstympning, och att anstränga sig för att i möjligaste mån harmonisera den gällande 
lagstiftningen i unionens 27 medlemsländer.

11. Europaparlamentet begär att det slås fast i de europeiska direktiven om invandring att det 
är ett brott att utföra könsstympning och att det fastställs lämpliga påföljder för dem som 
gör sig skyldig till detta.
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12. Europaparlamentet föreslår att det inrättas fasta instanser för teknisk harmonisering och 
samordning mellan medlemsstaterna samt mellan medlemsstaterna och de afrikanska 
institutionerna. Dessa bör även bestå av områdesspecialister och representanter för de 
stora europeiska och afrikanska kvinnoorganisationerna.

13. Europaparlamentet uppmanar till ett kraftfullt avståndstagande från ”prickning” av klitoris 
och de alternativa medicinska ingrepp som föreslagits som en medelväg mellan 
omskärelse av klitoris och respekt för identitetsskapande traditioner.

14. Europaparlamentet kräver att kvinnlig könsstympning bekämpas genom åtgärder för stöd 
till och integrering av de kvinnor och hushåll som tillhör en tradition där könsstympning 
förekommer, för att det genom efterlevnad av lagen och respekt för grundläggande 
mänskliga rättigheter äntligen ska bli möjligt att utrota en mycket grym sed.

15. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Invandringen till Europa under de senaste trettio åren har bidragit till att nya kulturer, 
traditioner, seder och bruk har spridits i de europeiska samhällena. Blodiga könsrelaterade 
traditioner som kvinnlig könsstympning har samtidigt fortsatt att utövas även inom EU.

På internationell nivå har medvetenheten om fenomenet ökat som ett resultat av en allmän 
strävan att skydda kvinnors rättigheter. Afrikanska aktivister som kämpar för kvinnors 
rättigheter har kunnat bekräfta hur våldsam denna sed är, vilket speglas genom att termen 
”stympning” har införts i stället för ”kvinnlig omskärelse”.

Ändå är det än i dag svårt att övervaka och bedöma den exakta omfattningen av kvinnlig 
könsstympning i Europa. Det beror dels på att den utförs i hemlighet i EU, dels på att det 
finns en risk att barn könsstympas under en tillfällig vistelse i ursprungslandet.

Det är inte lätt att spåra fenomenets ursprung, eftersom det härrör från mycket gamla 
sedvänjor och riter som utövats inom stammar och som alltjämt är djupt rotade inom vissa 
lokala etniska grupper. De motiv som i dag åberopas för kvinnlig könsstympning kan fördelas 
på följande fem områden:

- Religion (kvinnlig könsstympning försvaras – felaktigt – i islams namn).

- Hälsa (positiva effekter på fertiliteten eller risk för manlig impotens).

- Socioekonomisk situation (kvinnlig könsstympning som krav för giftermål).

- Tradition/etniskt erkännande.

- Bild av kvinnligheten (kvinnlig könsstympning som en symbol för att kvinnan
erkänner sin kvinnlighet, och den därmed förknippade risken för sexuellt begär och 
vanära).

Uppgifter från WTO visar att kvinnlig könsstympning förekommer i 28 länder i Afrika, 
i Mellanöstern och i några asiatiska länder (Indonesien, Malaysia och angränsande länder), att 
cirka 100-140 miljoner kvinnor och barn i världen har utsatts samt att cirka 4 miljoner riskerar 
att utsättas varje år.

Medicinsk praxis och flera studier av de fysiska konsekvenserna av kvinnlig könsstympning 
på såväl kort som lång sikt liksom de psykiska konsekvenserna visar hur allvarligt problemet 
är.
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Internationella dokument om kvinnlig könsstympning angriper och fördömer problemet 
utifrån olika perspektiv, såsom

mänskliga rättigheter,
kvinnors rättigheter,
barns rättigheter.

Parlamentet har vid flera tillfällen kraftigt fördömt kvinnlig könsstympning och uppmanat 
såväl kommissionen som medlemsstaterna att utarbeta och genomföra en global strategi för 
att bekämpa kvinnlig könsstympning, bland annat genom lagstiftning som förhindrar och 
motverkar kvinnlig könsstympning.

(Resolution A5-285/2001 om kvinnlig könsstympning).

I sina tidigare uttalanden i frågan har Europaparlamentet konstaterat följande:

– Varje fall av kvinnlig könsstympning är en våldshandling riktad mot kvinnor som innebär 
en kränkning av deras grundläggande rättigheter.

– Kvinnlig könsstympning bottnar i sociala strukturer som bygger på ojämlikhet mellan 
könen och obalanserade maktförhållanden, dominans och kontroll där påtryckningar från 
samhälle och släkt ligger till grund för brott mot den grundläggande rättighet som 
respekten för den personliga integriteten utgör.

– Utbildning och upplysning är avgörande i arbetet mot könsstympning. Det är särskilt 
viktigt att övertyga människor om att de kan överge vissa sedvänjor utan att därmed ge upp 
vad som i deras ögon är viktiga aspekter av den egna kulturen.

– Kommissionen och rådet bör behandla frågan om risken för könsstympning inom ramen 
för en gemensam europeisk invandrings- och asylpolitik liksom i förhandlingar mellan 
EU och tredjeländer.

– Medlemsstaterna förfogar nu över en gemenskapsrättslig ram för att införa en effektiv 
politik för att bekämpa diskriminering och inrätta gemensamma flyktingregler och en ny 
invandringspolitik (artikel 13 och avdelning IV i EG-fördraget).

Dessutom har parlamentet krävt

– att EU och medlemsstaterna i syfte att värna de mänskliga rättigheterna och rätten till 
integritet, samvetsfrihet och hälsa ska samarbeta för att harmonisera befintlig lagstiftning 
och utarbeta specifik lagstiftning i frågan,

– att kommissionen ska utarbeta en helhetsstrategi för att utrota kvinnlig könsstympning i 
EU, vilken ska sträcka sig längre än till att enbart fördöma denna praxis, och att den ska 
inrätta inte bara rättsliga och administrativa utan även förebyggande, utbildningsmässiga 
och sociala mekanismer som gör det möjligt att ge drabbade kvinnor och kvinnor i 
riskzonen verkligt skydd,
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– att kvinnlig könsstympning ska utgöra grund för åtal, dom och påföljd i EU och 
medlemsstaterna utifrån en helhetsstrategi som beaktar de lagstiftningsmässiga, 
hälsomässiga, sociala och integrationsmässiga aspekterna av invandrargruppernas liv.

 DAPHNE III: den viktigaste insatsen på gemenskapsnivå

Daphneprogrammet har varit det viktigaste instrumentet för att finansiera 
informationsåtgärder, förhindra kvinnlig könsstympning och skydda de personer som utsatts 
för eller riskerar att utsättas för kvinnlig könsstympning. Hittills har 14 projekt om 
könsstympning finansierats genom Daphneprogrammet, med totalt 2,4 miljoner euro på tio år.

Utan att överskrida programmets allmänna tillämpningsområde, är syftet med projekten att 
utbyta god praxis, öka medvetenheten och skapa kontaktnät.

Även om Daphneprogrammet hittills förvisso bidragit till att förbättra medvetenheten och 
insikten om problemets omfattning i EU, är det knappast realistiskt att anta denna typ av 
projekt i sig ska vara tillräckliga för att utrota könsstympningen, med tanke på hur de är 
utformade och vilka resurser de har till sitt förfogande.

 Prioriteringar för att förhindra och utrota kvinnlig könsstympning i Europa

För att kunna förhindra och utrota kvinnlig könsstympning i Europa krävs en väl utarbetad 
strategi som kunde bestå av följande:

 Beräkna hur många kvinnor som utsatts för kvinnlig könsstympning och hur många som 
riskerar att utsättas i varje medlemsstat.

 Upprätta ett ”europeiskt hälsoprotokoll” för kontroll och en databank om kvinnlig 
könsstympning, som kan användas i statistiskt syfte samt för att informera berörda 
invandrargrupper.

 Ta fram ett vetenskapligt underlag som skulle kunna vara till stöd för 
Världshälsoorganisationens arbete med att bekämpa kvinnlig könsstympning i Afrika 
och Europa.

 Sammanställa bästa metoder på olika nivåer och genomföra en analys av deras effekt 
(möjligen genom de projekt som finansieras och de resultat som har uppnåtts genom 
Daphne III) samt se till att dessa uppgifter sprids i stor skala.

 Förstärka de befintliga europeiska nätverken för förebyggande av skadliga traditionella 
seder, till exempel genom utbildning för icke-statliga organisationer, ideella regionala 
organisationer och personer som aktivt arbetar med frågan.

 Genom fleråriga och/eller årliga arbetsplaner engagera såväl Europeiska unionens byrå 
för grundläggande rättigheter som Europeiska jämställdhetsinstitutet i kampen mot 
kvinnlig könsstympning. Dessa byråer kan genomföra viktiga undersökningar och/eller 
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skapa medvetenhet, vilket kan förbättra kunskapen om kvinnlig könsstympning på 
europeisk nivå.

 Uppmana medlemsstaterna att införliva de befintliga rättsliga bestämmelserna om 
kvinnlig könsstympning samt att förebygga och bekämpa fenomenet genom att se till att 
yrkesverksamma (socialarbetare, poliser, sjukvårdsanställda osv.) har den kunskap som 
krävs för att känna igen fall av kvinnlig könsstympning.

 Slå fast i de europeiska direktiven om invandring att det är ett brott att utföra 
könsstympning och fastställa lämpliga påföljder för den som gör sig skyldig till detta.

 Inrätta fasta instanser för teknisk harmonisering och kontakt mellan medlemsstaterna 
samt mellan medlemsstaterna och de afrikanska institutionerna. Dessa bör även bestå av 
områdesspecialister och representanter för de stora europeiska och afrikanska 
kvinnoorganisationerna.

 Med kraft ta avstånd från ”prickning” av klitoris och de alternativa metoder som 
föreslagits som en medelväg mellan omskärelse av klitoris och respekt för 
identitetsskapande traditioner.

 Främja kampen mot kvinnlig könsstympning genom att ge stöd till och integrera de 
kvinnor och hushåll som tillhör en tradition där könsstympning ingår, för att genom 
efterlevnad av lagen och respekt för grundläggande mänskliga rättigheter äntligen kunna 
utrota en mycket grym sed.

 Attitydförändring

Ett område där man måste intensifiera kampen mot kvinnlig omskärelse är givetvis när den 
utförs på barn. För att lyckas med detta är det avgörande att man först och främst kan 
identifiera alla barn som är i riskzonen och därefter vidta förebyggande åtgärder i samarbete 
med familjerna.

Det slutliga målet är att få familjerna att ändra sin attityd, och detta skulle kunna uppnås 
genom följande:

– Familjerna bör integreras bättre i värdlandet, så att de i mindre utsträckning känner 
behov av att tillgripa traditionella riter för att bekräfta den egna identiteten. En allmänt 
gästvänlig kultur är en nödvändig förutsättning för att man tillsammans ska kunna lösa 
problemet på ett bra sätt.

– Invandrarföräldrar bör få hjälp att förstå att föräldraskapet i det nya landet innebär att de 
måste följa andra seder och bruk än dem de vant sig vid sedan barnsben i 
ursprungslandet, men att det inte betyder att de blir sämre föräldrar, samt att deras 
döttrar behöver närvarande och dedikerade föräldrar, men att de också måste integrera 
sig i det land där de bor.

– Familjerna bör göras medvetna om att kvinnlig könsstympning i värdlandet, förutom att 
den ger fysiska och psykiska skador, också kan leda till att barnen blir ännu mer 
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marginaliserade bland jämnåriga skol- eller lekkamrater.

– Familjerna bör göras medvetna om att kvinnlig könsstympning är förbjuden i både den 
europeiska lagstiftningen och i ursprungsländernas lagstiftning. Det är viktigt att 
förklara att man i hela världen försöker utrota de traditionella seder som skadar kvinnor 
och barn.

Dessutom måste man påpeka att i det nya landet

1. får inte den stympade kvinnan någon kompensation i form av social acceptans i utbyte 
mot lemlästningen som hon utsätts för,

2. bottnar kvinnlig könsstympning inte i sadistiskt grundlöst våld, utan seden är kopplad 
till en underkultur som kvinnorna är en del av, och som formar dem eftersom de är 
dominerade av män, de känner inte till de lagar som gäller i deras ursprungsländer och 
de påverkas av rådande vidskepelser som härrör från religiösa påbud,

3. skuldbeläggs kvinnan, som redan har drabbats av ett trauma, genom de fördömande och 
skandaliserade tongångar som ibland förekommer i massmedia när kvinnlig 
könsstympning behandlas, vilket skadar henne ytterligare fysiskt och psykiskt,

4. bekämpas könsstympning med kraft på grund av de oåterkalleliga skador den orsakar, 
men man bör inte fördöma de drabbade kvinnorna,

5. är i synnerhet de psykiska konsekvenserna helt annorlunda i en invandrarmiljö, där 
framför allt andra generationen befinner sig i riskzonen. Även vuxna könsstympade 
kvinnor konfronteras dock med andra ideal än dem som de är uppväxta med och kan 
därför drabbas av en identitetskris. Att uppleva sig själv som ”stympad” för första 
gången i sitt liv och att se sig utpekad som ”sexuellt handikappad” och som ett offer 
för en primitiv och barbarisk värld (delvis tyvärr på grund av den negativa 
uppmärksamheten i medierna) vållar stort obehag, som det än i dag inte finns något 
psykologiskt stöd för att komma till rätta med.


	749188sv.doc

