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FN:s barnkonvention slår fast att alla barn har rätt att känna till och kunna tillvarata sina fri- och rättigheter. Det fastslås också att det är de vuxna som har ansvar för att barn får
möjlighet till detta. 1 jan 2020 barnkonventionen blir lag. Nedan sammanfattas några av de centrala artiklarna.

•

Artikel 2 (En av de fyra huvudprinciperna) Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som
har ratificerat den.

•

Artikel 3 (En av de fyra huvudprinciperna) Barnets bästa ska alltid komma i första rummet. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något
annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet.

•

Artikel 6 (En av de fyra huvudprinciperna) Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas. Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska,
psykiska och sociala utvecklingen.

•

Artikel 12 (En av de fyra huvudprinciperna) Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder
och mognad. Artikeln lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas
till barnets ålder och mognad.

•

Artikel 13 och 14 Slår fast barnets rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

•

Artikel 19 Lyfter fram att barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykisk våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, vilket
även innefattar sexuella övergrepp.

•

Artikel 24 Varje barn har rätt till bra hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas

•

Artikel 28 och 29 Anger barns rätt till utbildning. En utbildning som ska syfta till att utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna, tolerans, jämlikhet mellan könen och vänskap
mellan alla folk.

•

Artikel 31 Anger barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att delta fritt i det kulturella och konstnärliga livet.
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DEFINITION AV HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK
”Hedersrelaterat våld och förtryck liksom mäns våld mot kvinnor generellt, har sin grund i kulturella föreställningar om
kön, makt och sexualitet.
I hederstänkandet står föreställningar om oskuld och kyskhet i fokus och familjens rykte och anseende ses som
avhängigt flickors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende.
Kontrollen kan sträcka sig från begränsningar i vardagen som rör exempelvis klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet
till livsval som utbildning, jobb, giftermål och skilsmässa.
Det är inte ovanligt att kontrollen utvecklas till hot om våld och våld och ibland dödligt våld.
Pojkar samt homosexuella, bisexuella och personer med könsöverskridande identitet och uttryck kan också drabbas.”
(Reg. skr. 2007/08:39 s 12-13)

Hedersrelaterat våld
Våld i nära relation
-Individuellt
-”Fördömande”
-Kvinnor (barn)
-Direkt (kortare planering)
-Makt/kontroll
-Psykiskt/fysiskt
-”Hoppet”
-Skuld/Skam
-Rädsla
-Ånger?

-Kollektivt
-Acceptans/Krav
-Kvinnor
-Barn
-Pojkar/Män
-Planerat
-Kvinnor kan också vara
”gärningsmän”
- Makt/kontroll
- Psykiskt/fysiskt
- ”Hoppet”
- Skuld/Skam
-Rädsla
-Ånger?
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Lagen(1982:316) med förbud mot
könsstympning av kvinnor
1 § Ingrepp i de kvinnliga yttre könsorganen i syfte att stympa dessa eller åstadkomma andra bestående
förändringar av dem får inte utföras, oavsett om samtycke har lämnats till ingreppet eller inte. Lag (1998:407)

2 § Den som bryter mot 1§ döms till fängelse i högst fyra år. Om brottet har medfört livsfara, allvarlig sjukdom
eller i annat fall inneburit ett synnerligen hänsynslöst beteende skall det bedömas som grovt. För grovt brott
döms till fängelse, lägst två och högst tio år. För försök, förberedelse och stämpling samt underlåtenhet att
avslöja brott döms till ansvar enligt 23 kap, brottsbalken.

3 § Den som har begått brott enligt denna lag döms vid svensk domstol även om 2 kap eller 3 § brottsbalken
inte tillämplig. Bestämmelser om krav på tillstånd att väcka åtal i vissa fall finns i 2 kap. 5 § brottsbalken

200 miljoner flickor och kvinnor lever nu med könsstympning. (UNICEF 2016)
3 miljoner stympas varje år i åldrarna 4-11 år. (UNICEF 2016)
Ca 10-15% av dessa har genomgått “Infibulation/faraoniska”.
Ca 98 % av de somaliska flickorna är könsstympade.
Kvinnlig könsstympning förekommer i stor utsträckning i Afrika, men är också vanligt
förekommande i en del länder i Mellanöstern. Det förekommer även i Indonesien, Indien, Sri Lanka
och Malaysia.
38 000 flickor och kvinnor kan vara könsstympade i Sverige idag enligt Socialstyrelsens.
Av dessa är cirka 7000 flickor under 18 år.
Endast baserat på flickor och kvinnor med ursprung i Afrika.
Ex. Egypten och Irak ingår inte och beräkningen omfattar enbart länder där minst 50 % är
könsstympade.

UNICEF
2013

Könsstympning utifrån ett hedersperspektiv

•

”Du måste omskäras för att inte skämmas, för att inte skada familjens heder.”

•

”Oskulden måste skyddas för familjens ära.”

•

”Om din dotter inte är könsstympad är hon inte ren. Därför måste du, även om du inte
vill, för familjens skull.”

WHO klassificering av könsstympning
• Typ I. Förhuden på klitoris tas bort och ibland även hela eller delar av klitoris (majoriteten av alla
könsstympade utsätts för den här typen).
• Typ II. Klitoris skärs bort samt delar av eller hela inre blygdläpparna.
• Typ III. Infibulation/ faraoniska, förminskning av den vaginala öppningen genom att alla yttre könsdelar är
bortskurna och vävnaden sys ihop så endast ett litet hål lämnas öppet för att låta urin och mensblod
passera. (ca10-15 % av alla könsstympade har utsatts för och den här typen.
• Typ IV. Innefattar alla andra skadliga ingrepp på de kvinnliga genitalierna, exempelvis prickning, snittning,
skrapning.

Faraoniska/ infibulation
När det gäller långsiktiga medicinska komplikationer finns det
skillnader beroende på hur omfattande ingreppet är.
Generella omedelbara konsekvenser av könsstympning av
flickor är bl.a.
smärta och psykologisk konsekvenser, blödning som kan leda
till blödningschock och död, infektioner, benbrott, skador på
närliggande vävnader.
Kan även leda till:
infertilitet, cystor, fistlar, kroniska virusinfektioner, psykologiska
besvär, problem i samband med förlossning, förlossningsrädsla
etc.

