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Medborgarinitiativets titel 

Förbjud könsstympning av flickor  

Datering av initiativet 

2.4.2018  

Initiativets form 

Förslag om att lagberedning ska inledas  

Justitieministeriets ärendenummer 

OM 75/52/2018  

Innehållet i initiativet 

Vi föreslår att lagberedning ska inledas för att förbjuda könsstympning av flickor. Lagen bör 
innefatta flickor och kvinnor i alla åldrar. En lag som förbjuder könsstympning av flickor är viktig 
eftersom den är ett tydligt bevis på att denna praxis inte officiellt godtas i Finland. I dag strider 
könsstympning som utförs i Finland mot vår strafflag, men vi föreslår en särskild lag om 
könsstympning som också innefattar ingrepp som utförs i utlandet. Det finns inga medicinska skäl 
för könsstympning av flickor, utan tvärtom har ingreppet allvarliga följder.  
 
Enligt WHO omfattar könsstympning av kvinnor (Female Genital Mutilation, FGM) alla ingrepp 
som rör borttagande, helt eller delvis, av de externa genitalierna eller annan åverkan på de kvinnliga 
könsdelarna av icke-medicinska skäl. Stympningen har inga som helst positiva hälsoeffekter utan 
skadar kvinnorna och flickorna både fysiskt och psykiskt på många olika sätt. Hälsoeffekterna 
påverkas av vilken typ av könsstympning det handlar om, de hygieniska förhållandena och vem 
som utför ingreppet och hur det utförs. I värsta fall känner kvinnan av följderna av ingreppet under 
hela resten av livet.  
 
Problemet är särskilt stort i de 29 länder som fortfarande praktiserar könsstympning men också i 
västländerna. Till exempel i invandrargemenskaper händer det fortfarande att unga flickor skickas 
till sitt ursprungsland för att stympas. Ibland kan ingreppet utföras i det nya hemlandet trots att det 
är olagligt. Det finns inga exakta siffror om könsstympningen i Europa. Enligt en bedömning som 
gjorts av Europaparlamentet bor det cirka 500 000 flickor och kvinnor som utsatts för 
könsstympning inom EU:s område, och 180 000 flickor och kvinnor riskerar att utsättas för 
ingreppet varje år. 

Motivering 

Könsstympning av flickor uppfyller rekvisitet för misshandel och grov misshandel i den finska 
strafflagen. En särskild lag som förbjuder könsstympning skulle dock sända en kraftigare signal om 
att denna sedvänja inte officiellt godtas i Finland. Lagen skulle ge ett tydligare verktyg för det 
preventiva arbetet och bli ett startskott för arbetet med attitydförändringar. En särskild lag skulle 
vara ett stöd för bland annat vårdpersonalen och sänka tröskeln för att ta upp frågan om 
könsstympning i god tid. Föräldrarna anser inte heller alltid att ingreppet är våld mot barnet, och 
därför räcker inte den nuvarande modellen. Finland har förbundit sig till de internationella 
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människorättskonventionerna. Detta åtagande samt FN:s nya mål för hållbar utveckling förpliktar 
oss att ingripa i problemet och stoppa könsstympningen i alla dess former.  
 
Finland är det enda nordiska land som inte har en särskild lag mot könsstympning av kvinnor. Till 
exempel stiftade Sverige en särskild lag som förbjuder könsstympning redan 1982, och 1999 
utvidgades lagen till att även gälla könsstympning som utförs i utlandet. I 26 länder i Afrika och 
Mellanöstern har könsstympning förbjudits antingen genom lag eller genom en förordning som 
utfärdats med stöd av grundlagen. Dessutom finns det lagstiftning som förbjuder könsstympning i 
33 länder på andra kontinenter. Lagstiftningens innehåll varierar till exempel i fråga om huruvida 
förbudet gäller enbart könsstympning av minderåriga. 

Ekonomiskt bidrag för initiativet 

Inget  

Insamlingskanaler för stödförklaringar 

• Medborgarinitiativ.fi 
• Blanketter 

Sammanlagt antal stödförklaringar som hittills har samlats in genom andra kanaler 

Insamlarens uppskattning: 4 779 st. 

 

Länkar till andra webbplatser 

• Mer information om initiativet på Finlaysons infosida  
• World Visions Pelasta Pimppi-kampanj  

Ansvarspersoner 

Initiativtagare 

Jukka-Pekka Kurttila  

 

Företrädare 

Jukka-Pekka Kurttila  

 

Ersättare 

Tiina Antturi  

 

http://www.finlayson.fi/seissilpomiselle
http://worldvision.fi/pelasta-pimppi
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