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Varför utförs kvinnlig könsstympning?

Vad är kvinnlig könsstympning?

Könsstympning är en sedvänja som praktiserats mer än 2000 år
och kan inte förknippas med en viss religion eller kultur.

•

•
•
•
•
•

Könsstympning utförs för att öka flickans möjlighet att bli
gift,
för att kontrollera flickans eller kvinnans sexualitet,
för att garantera flickans oskuld,

som en övergångsrit från flicka till kvinna,
för att säkerställa familjens heder.

Var utförs kvinnlig könsstympning?
Könsstympning av flickor och kvinnor förekommer bl.a. inom
kristna och muslimska grupper i ca. 30 länder i Afrika, i vissa
länder i mellanöstern t.ex. mindre grupper i Kurdistan och i vissa
länder i Asien.
Könsstympning är förbjudet i Sverige men utförs illegalt i Sverige
och vid resor till andra länder.

Var uppmärksam på flickor som tillhör riskgruppen
•
•
•
•

Flickor vars mamma och/ eller systrar har blivit
könsstympade.

Flickor som inte får delta i lektioner om sexuell hälsa, idrott
och rättigheter.

Resor utomlands och till ett ursprungsland där traditionen är
stark.
Flickor som berättar om fest och att de skall bli firade.

Ref: Unicef, NCK
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•
•
•
•

Ett ingrepp i en flickas eller kvinnas underliv. En del av klitoris
kan klippas bort eller skadas, ibland klipps även inre- och
yttre blygd-läppar bort.
Ibland sys flickans/kvinnans underliv ihop, många gånger
lämnas enbart ett litet hål för urin och mensblod.
Ingreppet görs oftast utan bedövning med hjälp av sax,
rakblad eller en bit glas.

Könsstympning görs oftast när flickan är mellan 4 år och
14 år men utförs även på spädbarn och flickor i övre tonåren.
Ingreppet innebär grov misshandel och är ett brott mot
mänskliga rättigheter och mot barnkonventionen.

Komplikationer av könsstympning
Direkt efter ingreppet
•
•
•

Kan det blöda mycket,

göra mycket ont när hon kissar och

hon kan drabbas av infektioner, smärta och akut trauma.

Problem som kommer senare:
•

Det tar lång tid och är svårt att kissa,

•

hon har ont i magen vid mens för att blodet inte kommer ut,

•
•
•

urinvägsinfektioner och inkontinens,

hon dricker lite för att slippa gå på toaletten vilket ger
huvudvärk,
smärta vid och svårigheter att njuta av sex.
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Förbjudet i Sverige!
Könsstympning är förbjudet enligt svensk lag och får inte
utföras i Sverige eller under resa utomlands. Att utföra en könsstympning eller låta bli att förhindra en planerad könsstympning
kan ge fängelsestraff mellan 2 och 10 år.
Den som låter bli att förhindra en könsstympning gör sig skyldig
till brott. Det betyder att den som känner till att en planerad
könsstympning ska utföras på en flicka måste anmälan det till
socialtjänst eller polis.

Anmälan görs till

Arbete och välfärdsförvaltningen dagtid: 044-13 50 00
Kvällar/helger Sociala jouren: 044-775 78 78
I akuta fall kontakta polis: 112

Om någon är drabbad eller riskerar drabbas

Om du är orolig för någon annan så kan du kontakta kurator eller
skolsköterska på flickans skola eller ta kontakt med kommunen
eller sjukvården.
Arbete och välfärdsförvaltningen, Mottagningsteam barn och
unga: 044-13 26 00
Ungdomsmottagning: 0771-33 36 66
CSK Kristianstad kvinnoklinik: 044-309 13 00
Mer information
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www.hedersfortryck.se
www.nck.uu.se
Handbok – hedersrelaterat våld, förtryck och könsstympning,
Kristianstads kommun
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