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Både lokalt och globalt 
ActionAid har under en längre tid arbetat i flera afrikanska länder för 
att stoppa förekomsten av det fruktansvärda övergreppet som kvinnlig 
könsstympning innebär. Sedan några år tillbaka arbetar vi förebyggande 
även i Sverige. Vi vill förhindra att fler kvinnor och flickor i Sverige utsätts 
för övergreppet och för att de som redan är könsstympade får den vård 
och det psykiska stöd de behöver. Det finns ett stort behov av insatser 
på lokal nivå – med de som är drabbade eller i riskzonen. Därför stärker 
ActionAid Sverige asylsökandes rätt till sexuell och reproduktiv hälsa, 
där frågan om kvinnlig könsstympning ingår.

Vad är kvinnlig könsstympning? 

Kvinnlig könsstympning innebär att hela eller delar av det yttre könsorganet 
skärs bort på flickor. Det är en absolut kränkning av kvinnors och flickors 
mänskliga rättigheter, strider mot FN:s barnkonvention, sätter barns liv i 
fara och kan leda till fysiska, psykiska och sociala hälsokonsekvenser.

Vad vi har uppnått med vårt arbete i Sverige 

1 Vi har tagit fram två forskningsrapporter där vi kartlägga situationen 
kring kvinnlig könsstympning i Sverige och andra EU-länder. 

2 Vi har etablerat nätverket Champions for Change, ett nätverk med 
sakkunniga i Sverige. 

3 Vi har skapat samarbete med lokala föreningar, organisationer, 
mödravårdscentraler, kvinnokliniker och med Amelmottagningen som 
arbetar med att ta emot kvinnor som utsatts för övergreppet.

4 Vi deltog i arbetet med att ta fram regeringens nationella 
handlingsplan mot kvinnlig könsstympning som antogs under 
sommaren 2018.

5 En broschyr har tagits fram på sex olika språk (svenska, engelska, 
arabiska, amhariska, tigrinja och somaliska) för att informera nyanlända 
flickor och kvinnor om vilka rättigheter till hälsa och sjukvård de har i 
Sverige. 

6 Ett arbete för att stärka asylsökandes rätt till sexuell och reproduktiv 
hälsa, där frågan om kvinnlig könsstympning ingår, har påbörjats med 
finansiering från Länsstyrelsen Stockholm. 

Det finns cirka 38 000 flickor och kvinnor i Sverige 
som utsätts för någon form av könsstympning och 

ytterligare 19 000 är i riskzonen.


