
Information till föräldrar

Om kvinnlig könsstympning 

I Sverige har alla barn rätt till skydd mot våld och 
övergrepp  

Detta inkluderar alla former av kvinnlig könsstympning som t.ex. 
infibulation, sunna, omskärelse, prickning, bränning, ihopsyning. Alla 
ingrepp i underlivet i icke-medicinskt syfte är förbjudet. Alla barn har 
rätt till bästa möjliga hälsa.  

Risker och problem 

Vid själva ingreppet (könsstympningen, prickningen, bränningen, 
ihopsyningen) riskerar er dotter att få kraftig blödning, få svåra smärtor 
och hon kan bli utsatt för infektionsrisk genom t.ex. blodsmitta. 
Dessutom är könsstympning traumatiskt för ett barn och er dotter 
riskerar att utveckla psykiska besvär.  

Om ni utsätter er dotter för kvinnlig könsstympning får hon dessutom 
livslånga problem med sin hälsa. Det vanligaste är att hon inte kan kissa 
som vanligt, det tar lång tid och är smärtsamt. När hon blir äldre och 
får mens kan blod som inte rinner ut orsaka mycket smärta; det kan 
leda till huvudvärk, magont, ryggvärk och humörsvängningar. En del 
kvinnor som könsstympats får dessutom sexuella problem och svårt att 
få egna barn.  
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Som föräldrar är ni ansvariga  

Ni är de viktigaste personerna för er dotter och det är ert ansvar att 
skydda henne mot kvinnlig könsstympning. Det är olagligt att utföra 
ingreppet, men även att förbereda och stödja könsstympning. Ni är 
ansvariga även om någon annan utför ingreppet, och även om det sker 
utanför Sverige.  Ni måste göra allt ni kan för att skydda ert barn mot 
könsstympning. Straffet för föräldrar vars dotter har omskurits är 2-10 
års fängelse.  

Det finns hjälp om ni upplever press 

En del föräldrar upplever press från familj och släktingar för att utsätta 
sin dotter för könsstympning. För att hjälpa er att förklara att 
könsstympning är förbjudet i Sverige har vi tagit fram ett dokument 
som förklarar förbudet mot kvinnlig könsstympning. Ni kan ta med er 
det när ni ska träffa personer som försöker övertala er, så att de förstår 
att ni som föräldrar riskerar att hamna i fängelse om ni inte skyddar er 
dotter mot kvinnlig könsstympning.                    

Mer information finns på: www.hedersfortryck.se 
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