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Nationell handlingsplan mot könsstympning
av flickor och kvinnor
Könsstympning av flickor och kvinnor utgör ett allvarligt hälsoproblem och är
en kränkning av flickors och kvinnors mänskliga rättigheter. Därför har regeringen, i juni 2018, beslutat om en nationell handlingsplan mot könsstympning
av flickor och kvinnor. Sverige, likt FN, EU och andra organisationer, ser könsstympning som en del av hedersrelaterat våld och förtryck.
Könsstympning av flickor och kvinnor utgår från
samma normer och värderingar som andra former
av hedersrelaterade kontrollsystem som syftar till
att bevara flickors och unga kvinnors oskuld samt
skydda familjen från rykten som kan äventyra
familjens ärbarhet och heder.
Syftet med handlingsplanen är att förebygga och
motverka könsstympning av flickor och kvinnor
samt förbättra stödet till utsatta för att bidra till
att uppfylla de mål som regeringen har fastställt
för jämställdhetspolitiken, barnrättspolitiken och
ungdomspolitiken samt har anslutit sig till genom
Agenda 2030. Genom en nationell handlingsplan
kan också samverkan och samordning på området
stärkas ytterligare.

Könsstympning är straffbart i Sverige även om
det utförs i ett land där det inte är förbjudet om
det finns en koppling till Sverige när brottet
begås.

Hur vanligt är könsstympning i Sverige?
År 2012 var antalet könsstympade flickor och
kvinnor i Sverige cirka 38 000, enligt en uppskattning gjord av Socialstyrelsen. Av dessa var cirka
7 400 under 18 år. Cirka 19 000 flickor uppskattades ingå i en riskpopulation där vårdnadshavarna har en positiv attityd eller är ambivalenta till
könsstympning även efter migration. Sedan 2015
har Sverige fått en kraftigt ökad invandring, bland
annat från de områden där könsstympning av
flickor och kvinnor praktiseras, vilket gör att antalet troligtvis är högre än uppskattade 38 000.

•
•

Fyra målsättningar
Åtgärderna i handlingsplanen, och det redan befintliga arbete som bedrivs av myndigheter, presenteras under samma fyra målsättningar som
återfinns i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor:

•

Ett utökat och verkningsfullt förebyggande
arbete
Förbättrad upptäckt och starkare skydd och
stöd för utsatta flickor och kvinnor
Effektivare brottsbekämpning
Förbättrad kunskap och metodutveckling

Handlingsplanen innefattar åtgärder på olika
förebyggande nivåer som utförs av aktörer som
kompletterar varandra. Vissa åtgärder är specifikt
inriktade på att förebygga och motverka könsstympning av flickor och kvinnor medan andra
åtgärder utförs som ett led i ett bredare arbete mot
mäns våld mot kvinnor.
Regeringen har i november 2016 presenterat en
tioårig, nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (skr. 2016/17:10).
Könsstympning är förbjudet i Sverige
Handlingsplanen syftar till att stärka och komI Sverige är könsstympning av flickor och kvinnor plettera det arbete som har initierats genom strateförbjudet enligt lagen (1982:316) med förbud mot gin med specifika åtgärder mot könsstympning av
könsstympning av kvinnor. Förbudet gäller alla
flickor och kvinnor.
typer av ingrepp, från de mest omfattande till de
minst ingripande och gäller oavsett om samtycke Handlingsplanen kan läsas i sin helhet på regerhar lämnats eller inte.
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