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Plan Sverige och Soroptimisterna i kampen mot könsstympning och barnäktenskap
Kort bakgrundsinformation
Könsstympning
Att arbeta mot könsstympning och barnäktenskap är en del i målsättningen att avskaffa våld mot
kvinnor. Könsstympning är en skadlig sedvänja som förekommit i flera tusen år. Miljoner kvinnor
över hela världen lider i tysthet av sina smärtor, i många fall för resten av livet.
15 miljoner flickor – en del så unga som åtta år – gifts varje år bort mot sin egen vilja.
Könsstympning har ingen religiös grund vare sig i bibeln eller Koranen. Det är ett sätt för män att
kontrollera kvinnor.
Egypten
Trots att könsstympning sedan flera år tillbaka är förbjudet i Egypten, är 94 procent av kvinnorna i
fertil ålder könsstympade. Ingreppet sker oftast i åldrarna 9 till 13 år och flickorna informeras inte i
förväg om vad som ska ske.
2015 första domen mot en läkare
Så sent som 2015 kom den första domen mot en läkare som utfört könsstympning av en trettonårig
flicka. Flickan dog efter ingreppet.
Några flickors och kvinnors berättelser
Jag brukade tänka på kvinnlig könsstympning som något viktigt och nödvändigt för alla flickor eftersom det
är en tradition och något vi alla måste gå igenom utan att ifrågasätta den.
En dag var jag i kommunhuset och där fanns en grupp människor som diskuterade konsekvenserna av
kvinnlig könsstympning. Med tiden blev jag mer intresserad och började delta i olika sammankomster som
Plan anordnade. En läkare berättade om konsekvenserna av kvinnlig könsstympning ur ett medicinskt
perspektiv och det var verkligt skrämmande. Efter det blev jag övertygad om att det är skadligt.
Samia, en flerbarnsmamma i Egypten som Plan pratat med.

Jag visste inte att man kunde bli gravid av att ha sex. Jag hade inte fått någon information om det, det var
ingen som hade berättat för mig.
Purity som nu arbetar i en affär som ingår i Plans Girls Economic Empowerment Project.
Tack vare Plans möten kommer jag inte att låta mina barn könsstympas.
Young girl in Assiut

Jag hade en och samma kniv till alla sex flickorna, jag visste inte att det var farligt. Jag kunde skära nonstop i två timmar.
Kvinna som utfört könsstympningar i stor mängd.

https://www.youtube.com/watch?v=Zp4KFZpgyRw
Här finns mängder av bra information/filmer om hur Plan arbetar för att stoppa könsstympning och
barnäktenskap.
Bl a Den stora omskärelsefilmen ger mycket bra information om hur könsstympning går till. Den
visar fyra typer av omskärelse. Filmen är gjord av svenska skolflickor.

Ett lyckat projekt - Plans arbete i fyra samhällen i regionen Assiut i södra
Egypten
Plans arbete i Assiut har dramatiskt ändrat attityder och beteenden i fråga om könsstympning och
barnäktenskap. Religiösa ledare talar nu öppet om att könsstympning är en skadlig sedvänja som
inte tillhör islam. Plan har fått alltfler att engagera sig för att bryta traditionen.
På två år gick antalet könsstympningar ner med 50 %Målgrupper
Den direkta målgruppen för arbetet uppgår till omkring 10 000 personer, främst flickor och kvinnor
men även män, vårdanställda, lärare, socialarbetare, religiösa ledare, myndighetspersoner,
journalister och beslutsfattare på regeringsnivå. Indirekt når projektet 125 000 vuxna och barn, dvs
befolkningen i byarna, men många fler berörs av Plans lobbyarbete gentemot regeringen.
Förändrar attityder och beteenden tillsammans med lokalbefolkningen
Plans målsättning är att tillsammans med lokalbefolkningen få fler att engagera sig för att bryta
traditioner som könsstympning och barnäktenskap. Genom att stärka flickors och kvinnors
rättigheter och höja deras status samt förändra de attityder och beteenden som gör att
könsstympning och barnäktenskap fortfarande existerar, minskar det sociala trycket på föräldrarna.
Ca 7000 kvinnor och män har som resultat av förra årets arbete tagit avstånd från könsstympning
och blivit övertygade om att det är en skadlig tradition.
Utvecklingskommittéer i byarna deltar i arbetet
Det är viktigt att det är de människor som omfattas av projekten som deltar i planering, genomförande och utvärdering av arbetet. Barn, unga, läkare, religiösa ledare, socialarbetare m fl.
får utbildning om barns rättigheter. Tillsammans upprättar lokalbefolkningen i de olika grupperna
aktivitetsplaner för hur de övergripande målen ska nås.
De övergripande målen är att


öka ledares förmåga att utforma, genomföra och stödja lokala opinionsbildande arbeten och
aktiviteter som förespråkar flickors rättigheter



anordna aktiviteter på lokal nivå för att öka kunskapen och kännedomen kring barns och
flickors rättigheter och skapa en miljö där människor kan träffas och påverka varandra



öka kvinnors självbestämmande



öka kvinnors tillgång till samhällets alla resurser och tjänster.

Replace knives and blades with pens and books
Med hjälp av Soroptimisternas insamlade mobiler medverkar vi till att flickor och kvinnor får
utbildning i stället för omskärelse.

