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Om kvinnlig könsstympning

Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bistånd för att motverka
kvinnlig könsstympning och tillkännager detta för regeringen.
2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kunskap i vården och
tillkännager detta för regeringen.
3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta för att
underlätta uppsökande av vård för kvinnor som drabbats av könsstympning, och
detta tillkännager riksdagen för regeringen.
4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över rådande
lagstiftning gällande könsstympning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering
Kvinnor och män ska ha lika rätt och lika ansvar i familjeliv, yrkesliv och samhällsliv.
Detta kan verka som en självklarhet, men fortfarande finns det mycket i vårt samhälle
som inte är jämställt. Fortfarande har kvinnor lägre löner än män och kvinnor har sämre
möjligheter att utvecklas i arbetet och göra karriär.
Dock ligger Sverige i flera avseenden långt fram när det gäller jämställdhet. I den
svenska modellen är jämställdhet mellan könen en central del. Detta har också varit
grunden för att den svenska modellen har varit ekonomiskt framgångsrik då kvinnor
inte måste välja mellan barnafödande och arbetsliv, vilket har gjort Sverige till ett land
med hög förvärvsfrekvens.
Samtidigt har arbetet med jämställdhet aldrig varit lätt och enkelt, utan kvinnor har
genom historien fått kämpa för sina rättigheter. Ingenting tyder på att detta kommer
förändras i framtiden.
Ett extremt uttryck för den rådande könsmaktsordningen är kvinnlig könsstympning.
Enligt Unicef könsstympas mer än två miljoner flickor varje år.1 Trots att kvinnlig
könsstympning är förbjudet i många länder i världen har traditionen visat sig vara svår
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att stoppa. Bland annat har Afrikanska unionen i det så kallade Maputo-protokollet
uttalat sig att alla stater skall förbjuda och fördöma kvinnlig könsstympning.2
Idag arbetar flera organisationer aktivt mot könsstympning med olika resultat.
Framgångsfaktorn förefaller ligga i att med långsiktighet bygga förtroende hos lokala
opinionsbildare och beslutsfattare. Det är av vikt att svenskt bistånd allokeras till
framgångsrikt arbete mot kvinnlig könsstympning.
Det finns idag även könsstympning i Sverige. Socialstyrelsen uppskattar att 38 000
flickor och kvinnor som lever i Sverige har utsatts för könsstympning.3 Många av dessa
lever i smärta och sjukdom kopplat till stympningen. Därför finns ett behov av ökad
kunskap inom vården kring dessa frågor. Lika viktigt är det att bryta tabut kring frågan,
så att de kvinnor som är drabbade vågar uppsöka vård.
I de flesta av de 38 000 fallen har könsstympningen skett långt innan kontakten med
Sverige. Det är svårbedömt hur många svenska kvinnor som har utsatts för kvinnlig
könsstympning i Sverige eller på tillfällig resa utanför landet. I en rapport från
Nationellt centrum för kvinnofrid från 2011 konstateras att av 46 misstänkta fall av
könsstympning ledde endast två till fällande domar.4
Det finns därför ett behov av att ta ett helhetsgrepp om hur könsstympning bäst kan
motverkas i Sverige, samt hur lagen mot könsstympning kan leda till fler domar. Inget
annat än ett totalt utplånande av denna praktik bland alla människor som vistas i Sverige
kan anses som ett acceptabelt mål.
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