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❙ ❙  Kvinnlig könsstympning, som inne-
bär att man med ett vasst föremål skär
bort hela eller delar av yttre könsorganen
på flickor, är en mycket svår form av
barnmisshandel och kvinnodiskrimine-
ring [1]. 

Könsstympning förekommer i ett 30-
tal länder, varav flertalet afrikanska. I
Egypten, Eritrea, Sierra Leone och So-
malia beräknas mer än 90 procent av
kvinnorna vara omskurna. I hela världen
är mer än 130 miljoner kvinnor köns-
stympade [2, 3]. Varje år genomgår
minst 2 miljoner flickor, oftast i 6–7-års-
åldern ingreppet, som ofta görs under
primitiva förhållanden utan bedövning.

Forskning för långsiktigt arbete
Almroth och medförfattare [3] framhål-
ler i sin angelägna Läkartidningsartikel
behovet av mer forskning om kvinnlig
könsstympning för att få en grund för
verksamma preventiva insatser och bätt-
re klinisk handläggning. Detta är ett vik-
tigt långsiktigt förebyggande arbete,
som redan fått berörda befolkningsgrup-
per att ifrågasätta »värdet« av kvinnlig
könsstympning [3]. 

Frågan är aktuell även i Sverige
Könsstympning har också en allvarlig
aktuell problematik. I dag lever mer än
20 000 kvinnor som kommer från länder
där kvinnlig könsstympning är tradition
i vårt land. Cirka 5 000 av dem är unga
flickor och risken är stor att många av
dem kommer att könsstympas trots att
allt fler av familjerna tar avstånd från in-
greppet [4, 5].

Lagen har skärpts
Kvinnlig könsstympning är förbjuden i
vårt land och det föreligger anmälnings-
plikt. 1999 skärptes lagen om kvinnlig
könsstympning, vilket innebär att såväl
den som utför ingreppet som den som tar
med sig flickan för att könsstympas
utomlands kan åtalas och straffas, lik-
som den som har anmälningsplikt men
ej anmält att könsstympning utförts. Det
måste inte utredas vem som har gjort
själva ingreppet för att åtal skall väckas.

Men inget fall har prövats rättsligt
Lagen i sig borde vara ett gott verktyg
för att förhindra könsstympning och
vara ett stöd för familjer som är emot att
deras döttrar könsstympas. Hittills har
enligt uppgift endast ett fåtal fall av
kvinnlig könsstympning anmälts och
inga har prövats rättsligt, vilket är an-
märkningsvärt eftersom lagen är till för

att skydda flickor för detta mycket
smärtsamma, stympande och komplika-
tionsfyllda övergrepp. 

Se över tillämpningen
FN har i sin konvention om barnets rät-
tigheter från 1990 framhållit att konven-
tionsstaterna, av vilka Sverige är en,
skall verka för att avskaffa traditionella
sedvänjor som är skadliga för barnens
hälsa. Det är mycket angeläget att sna-
rast se över hur lagen har tillämpats och
hur den skall tillämpas för att förebygga
att flickor i Sverige könsstympas.
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