Interpellation
Till ansvarigt regionråd
Hur säkerställer Region Östergötland att könsstympade
kvinnor och flickor får tillräcklig vård och bemöts på rätt sätt?
På Länsstyrelsen i Östergötlands hemsida och på Hedersförtryck.se går att läsa följande:
”Könsstympning av flickor och kvinnor görs för att kontrollera flickors och kvinnors kroppar och
sexualitet och har bland annat att göra med föreställningen om att mäns och familjers heder är
kopplad till kvinnors och flickors sexuella beteende.
Könsstympning av flickor och kvinnor innebär att större eller mindre delar av de yttre kvinnliga
könsorganen tas bort eller skadas, oftast utan bedövning. Ingreppen har ingen medicinsk grund.
Det finns olika former av könsstympning och de kan klassificeras på olika sätt”
”Typ 1: Förhuden på klitoris skärs bort. Ibland skärs även klitoris, eller delar av klitoris, bort.
Typ 2: Hela klitoris skärs bort, tillsammans med hela eller delar av de inre blygdläpparna.
Typ 3: Alla yttre delar av könsorganet, det vill säga klitoris samt inre och yttre blygdläppar skärs
bort. Därefter sys det som är kvar av de yttre blygdläpparna ihop så att slidöppningen täcks för.
En liten glipa lämnas kvar för att urin och mensblod ska kunna sippra ut. Kallas även
infibulation.
Typ 4: Andra skadliga ingrepp som t ex prickning, snittning, skrapning eller att man bränner
klitoris och omgivande vävnad.
Svenska myndigheter har ansvar både för att ge ett professionellt bemötande, vård och omsorg
till flickor och kvinnor som är könsstympade och för att förebygga könsstympning genom att
uppmärksamma flickor som riskerar att utsättas för detta.
Enligt Socialstyrelsens kartläggning från 2015 uppskattas ca 38 000 flickor och kvinnor i
Sverige leva med konsekvenserna av könsstympning. Det är oftast flickor i 4-14-årsåldern som
könsstympas, men även spädbarn könsstympas och ibland även vuxna kvinnor som ska gifta
sig, som är gravida med sitt första barn eller som just fött sitt första barn.”
”I regeringens proposition 1998/99:70 konstateras att könsstympning inte endast är ett brott
mot rätten till kroppslig integritet utan också utgör ett förnekande av kvinnans ratt till
självständighet”.
Med bakgrund av ovanstående vill jag fråga ansvarigt regionråd:
−
−

Har Region Östergötland något handlingsprogram (eller liknande) för att förhindra att fler
utsätts för könsstympning?
Är den handlingsplanen i sådant fall tillräckligt implementerad i verksamheten?

−
−

Hur säkerställs att Region Östergötlands medarbetare är tillräckligt rustade för att bemöta
dessa kvinnor och flickor?
Får könsstympade kvinnor och flickor i Östergötland den vård som de behöver?
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