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Könsstympning
Mer än 130 miljoner kvinnor i världen är könsstympade och fortfarande utförs omkring tre
miljoner könsstympningar årligen (WHO 2011). Övergreppet är en form av våld som begås
mot flickor och kvinnor, ofta med syftet att kontrollera kvinnans kropp och sexualitet.
Könsstympning står i strid med mänskliga fri och rättigheter och har negativa konsekvenser
för flickors och kvinnors hälsa.
Könsstympning förbjöds i svensk lag år 1982. Sedan 1999 kan personer också dömas för
könsstympningsbrott i Sverige, även om brottet begåtts i länder där det inte är straffbart. I
Sverige bedrivs dock inte längre något aktivt arbete för att förebygga könsstympning. Mer
kunskap krävs i såväl utbildningsväsendet som inom hälso och sjukvården och
föreningslivet. Trossamfund bör tydligare involveras då de kan ha en central roll i arbetet mot
dessa övergrepp. Feministiskt initiativ vill att Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram en ny
handlingsplan för att förebygga och bekämpa könsstympning i Sverige. Möjligheten att
förlänga preskriptionstiden för könsstympningsbrott bör dessutom ses över, så att man också
i vuxen ålder ges möjlighet att anmäla brott man utsatts för som barn. Eftersom det i dag inte
görs några kartläggningar om förekomsten av könsstympning i Sverige bör man också
genomföra en större kartläggning liksom en riskbedömning utifrån evidensbaserad forskning
på området. Samtidigt är det viktigt att arbetet mot könsstympning utgår från ett antirasistiskt
perspektiv och inte inskränker flickors och kvinnors kroppsliga integritet som omotiverade
tvångsundersökningar.
Feministiskt initiativ anser inte att omskärelse av pojkar är könsstympning, men motsätter
sig omskärelse av icke medicinska skäl av pojkar under 18 år.
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Fi ska verka för att Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram en ny handlingsplan
mot könsstympning, med fokus på förebyggande insatser.
Fi ska verka för att preskriptionstiden för könsstympningsbrott ses över.
Fi ska verka för att Sverige intensifierar arbetet mot könsstympning såväl
nationellt som internationellt.

