
Aktiviteter i projektet:
01. KARTLÄGGA SITUATIONEN:
Situationen vad gäller könsstympning kartläggs i Sverige 
och ytterligare ett antal EU-länder, bland annat  genomförs 
kvalitativa intervjuer med relevanta aktörer samt kvinnor 
och flickor som utsatts för FGM. Ett faktablad på flera 
språk tas fram för att informera nyanlända flickor och 
kvinnor om deras rättigheter inom hälso- och sjukvården i 
Sverige. 

02. ÖKA MEDVETENHETEN OCH MÖJLIGHETEN 
ATT STÅ EMOT FGM:
24 workshops anordnas för nyanlända flickor och kvinnor 
i flera EU-länder för att öka medvetenheten om deras 
rättigheter och ge dem verktyg att ta kontroll över sina 
egna kroppar. 12 workshops riktade till män kommer 
anordnas för att uppmuntra dem att stoppa bruket av 
kvinnlig könsstympning.

03. PÅVERKANSAKTIVITETER: 
Projektet ämnar även öka kunskapsnivån och mobilisera 
såväl lokala som nationella och europiska aktörer för att 
få slut på bruket av könsstympning. ActionAid Sverige 
kommer inom ramen för kampanjen mot kvinnlig 
könsstympning bland annat bjuda in personer som 
utsatts för könsstympning, religiösa ledare, makthavare 
samt flickor och kvinnor från ett antal afrikanska länder. 
Gruppen med sakkunniga kommer besöka olika delar av 
Sverige och träffa politiker, allmänhet, och lokala föreningar. 

04. KOMMUNIKATION:
Ett viktigt redskap i kampen mot könsstympning är 
nätverket Champions for Change där ActionAid samlar 
ett antal experter med stor kunskap om FGM. Genom 
seminarier, filmvisningar och kontakter med journalister 
försöker ActionAid sprida kunskap om projektet och de 
svåra konsekvenserna av FGM. I början av 2018 kommer 
alla parter i projektet att sammanfatta resultaten vid en 
gemensam konferens.

Förväntat resultat
Ökad medvetenhet bland nyanlända 
flickor och kvinnor om FGM och dess 
fysiska och psykiska risker.

Ett hundratal nyanlända flickor, kvinnor 
samt män har deltagit i workshops med 
syfte att stoppa bruket av kvinnlig  
könsstympning.

 
 

Frågan om kvinnlig könsstympning har 
synliggjorts i media samt i direkta 
möten med nyanlända, politiker, lokal 
föreningar och allmänhet.

Utbildningsmetod
 
REFLECT - ACTION är en utbildningsmetod 
som används i projektet för att utbilda nyanlända 
grupper inom “The Empowerment Path” (“förmågan 
att påverka sin egen situation”) ActionAid utvecklade 
utbildningsmetoden som har  använts av 500 
organisationer i 70 länder och har visat på positiva 
resultat i kampen mot kvinnlig könsstympning. 
Arbetet riktas främst till nyanlända flickor, kvinnor och 
män samt personer och organisationer som kommer i 
kontakt med nyanlända.

visit afterwomen.eu

Problem
Kvinnlig könsstympning, Female Genital 
Mutilation (FGM), är en skadlig tradition som 
minst 200 miljoner flickor och kvinnor i över 
30 länder har påverkats av. FGM kränker de 
mänskliga rättigheterna och konventionen om 
barns rättigheter. Den globala migrationen 
och flyktingkrisen gör att FGM numera också 
förekommer i Europa, vilket påverkar nyanlända 
flickor och kvinnor i Sverige. Det uppskattas 
att 38 000 kvinnor i Sverige har blivit utsatta för 
någon form av könsstympning. Därtill uppger 
Socialstyrelsen att upp till 19 000 flickor riskerar 
att utsättas för FGM.  

Syfte
Syftet med AFTER-projektet är att sprida 
information om hur den svenska lagstiftningen 
ser ut och vilka rättigheter nyanlända flickor och 
kvinnor har till svensk hälso- och sjukvård. I 
förlängningen är syftet även att öka allmänhetens 
kunskap om FGM och väcka liv i debatten 
om hur viktigt det är att bekämpa kvinnlig 
könsstympning.

Mål 
AFTER -projektets främsta mål är att stoppa 
kvinnlig könsstympning bland nyanlända 
i Sverige. Projektet har också som mål att 
kartlägga situationen i Sverige och identifiera 
förbättringsområden och strategier för att arbeta 
med frågan i termer av information, service, 
nätverkande och politisk påverkan.
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AFTER - Against FGM/C Through Empowerment and Rejection 
Project JUST/2014/RDAP/AG/HARM/8001 Från Afrika till Europa: 

Kampen mot kvinnlig 
könsstympning (FGM)  

fortsätter.

Tillsammans gör vi skillnad

Partnership 

The AFTER project is co-funded by the Rights, Equality &
and Citizenship Programme of the European Union and is 
implemented in 5 EU member states: Italy, Spain, Belgium, 
Sweden and Ireland.
The partnership is made up of three organisations within 
the ActionAid Federation:  ActionAid Italy (the Coordinator), 
ActionAid Ireland and ActionAid Sweden.
The Spanish partners are Foundation Simetrias which has
extensive experience in working with young migrants; and
The University of Castilla-La Mancha which helps with  
social research.
The Belgian partner, Respect for Change, is an organisation 
which has been at the forefront of campaigning  against 
female genital mutilation/cutting through the creation of 
documentaries and other communication materials.
Also part of the project are experts from ActionAid coming 
from various African countries and the Irish migrant 
organisation AkiDwA.

Kontakta oss
ActionAid Sverige
www.actionaid.se
info@actionaid.se
Tel: 08 615 55 50
www.afterwomen.eu

This leaflet has been produced with the financial support of the European Union
under the Rights, Equality and Citizenship Programme. The contents shown
in this document fall under the exclusive responsibility of ActionAid Ireland and 
project partners and in no case have to  be considered as an expression of the 
views of the European Commission.
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