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SVERIGE borde engagera sig med de afrikanska nationerna
för att bekämpa Kvinnlig Könsstympning
På aftonen till den Internationell Dagen för utrotning av Våld mot Kvinnor, vilket
också markerar den första årsdagen av den Nationella Handlingsplanen mot kvinnlig
könsstympning (KKS) i Sverige, kallar Female Integrity alla berörda nationella
myndigheter, institutioner och förvaltningsorganisationer att engagera sig med de
Afrikanska nationerna i den kommande internationella konferensen för att
skydda rätten för unga kvinnor och flickor vilka är utsatta för eller riskerar att
utsättas för kvinnlig könsstympning (KKS) i hemmet eller utomlands.
Som en av partnerna till END FGM European Campaign, vädjar Female Integrity till
statens myndigheter att vidta omfattande insatser för att hindra KKS och skydda
potentiella offer från att drabbas av KKS. Som undertecknare för flera internationella
instrument däribland CEDAW, konventionen för barnets rättigheter och konventionen
mot tortyr behöver Sverige stå upp mot kvinnlig könsstympning. KKS är våld mot
mänskliga rättigheter som diskriminerar unga kvinnor och är liktydigt med tortyr.
För att markera denna viktiga dag kommer svenska Amnestys, Female Integrity,
RISK och EU kommissionen i Sverige att anordna ett seminarium den 25 november
från klockan 09.15-11.30 i Europahuset, Regeringsgatan 65. Seminariet är öppet för
alla intresserade.

Nationell Handlingsplan för att förhindra och utrota kvinnlig könsstympning har i
Sverige verkställts under 2003-2005. Under 2008 försökte några NGO:er verksamma
för att eliminera KKS nå lämpliga myndigheter för att utarbeta en ny Nationell
Handlingsplan. Tyvärr lyckades de inte få ut någonting konkret.
Det Europeiska parlamentet bedömer att 500 000 flickor boende i Europa har fallit
offer för KKS. Ytterligare 180 000 kvinnor och flickor boende i Europa riskerar att
könsstympas årligen. I Sverige finns det omkring 28 000 kvinnor födda i Egypten,
Eritrea, Etiopien, Gambia och Somalia. Omkring 12 000 av dessa är under 18 år av
vilka omkring 5000 är i riskzonen att vara under 7 års ålder. (Källa: SCB, 2004).
Medan graden av förekomst av KKS i afrikanska stater är vida tillgänglig, finns det
kunskapsluckor i Europa. Med utgångspunkt av den Internationella Konferensen ”
Uniting Europe and Africa to fight Female Genital Mutilation” i Haag den 25
november, Female Integrity och END FGM Campaign uppmanar Sverige att utbyta
“best practice” med dess afrikanska motparter för att påbörja insamlig av data
avseende förekomsten av KKS i Europa. “Utan data kommer den här
frågeställningen att förbises. Omfattningen av problemen kommer inte att vara känt
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och framskridandet att eliminera kvinnlig könsstympning kommer att vara begränsat”
säger Dr Christine Loudes, Direktör, END FGM European Campaign.
Det har visat sig att flickor som lever i Europa, inklusive Sverige har skickats hem till
sina ursprungsländer under skollov och blivit stympade. Female Integrity och END
FGM Camaign uppmanar Sverige att förhindra, undersöka och straffa
våldshandlingar mot kvinnor – inklusive KKS som genomförs inom eller utanför
landets gränser. Gränsöverskridande samarbete bör förenklas mellan Europa
och de Afrikanska staterna.
Inom landet kan flickor i riskzonen skyddas dels genom utveckling av protokoll och
riktlinjer och dels genom utbildning av yrkesgrupper inom utbildning och hälsa.
Sverige förväntas och krävs fullt ut att använda denna viktiga dag att demonstrera
sin utfästelse att bekämpa våld mot kvinnor genom att engagera sig i landets aktörer
och stödja dem i att få ett slut på kvinnlig könsstympning.

Bakgrundsinformation:
Kvinnlig könsstympning är ett brott mot de mänskliga rättigheter där delar eller
samtliga genitalier på en ung flicka oftast under 15 års ålder är prickad, skärs eller
avlägsnas – oftast utan bedövningsmedel. Konsekvenserna av detta är bl.a. ökad
risk för HIV, barnlöshet, kroniska urinvägs – och menstruationsproblem samt
förlossningskomplikationer. KKS är en typ av våld mot kvinnor som internationellt har
erkänts som brott mot de mänskliga rättigheterna.
END FGM European Campaign ämnar sätta kvinnlig könsstympning på den politiska
agendan i Europa och föra fram talan för kvinnor och flickor som varit utsatt för el
riskerar att utsättas för KKS. För mer information besök www.endfgm.eu
För mer information eller för att anrodna intervju, vänligen kontakta:
Fana Habteab, Ordförande, FI-KI, 0705 68 42 44 Eller, Prerna Humpal, Media
Officer, END FGM European Campaign, Brussels
+32 2 548 2776
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