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EU uppmanas anta nollvision för kvinnlig könsstympning!
Inför Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning uppmanar Amnesty International, European
Women’s Lobby, Sveriges Kvinnolobby och Female Integrity den Europeiska Unionen att presentera sin vision och sina
åtaganden för att få slut på kvinnlig könsstympning. Trots att den Europeiska kommissionen år 2010 åtog sig att arbeta
strategiskt för att motverka våld mot kvinnor, inklusive kvinnlig könsstympning, har inga konsekventa insatser gjorts för att
förhindra denna kränkning av kvinnors mänskliga rättigheter.
Europaparlamentet uppskattar att 500 000 kvinnor och flickor i Europa är könsstympade och lider av livslånga
konsekvenser, och att ytterligare 180 000 kvinnor och flickor riskerar att drabbas varje år. I många fall förs flickorna
under sommarloven utomlands där de med tvång könsstympas i syfte att säkerställa deras sociala status. Ett fåtal
medlemsstater har antagit lagar och andra politiska åtgärder mot könsstympning men det finns stora skillnader inom EU.
I Frankrike, Sverige, Storbritannien och andra länder där kvinnlig könsstympning varit kriminaliserat i över ett decennium
kvarstår ändå problemet. ”Detta visar att lagstiftning inte fungerar som den huvudnyckel som kan låsa alla dörrar för att
motverka kränkningar av de mänskliga rättigheterna. EU måste anta ett helhetsgrepp för att uppmuntra medlemsländerna att
säkerställa att flickor skyddas och att deras familjer inte stigmatiseras”, säger Dr Christine Loudes, ordförande i END FGM
European Campaign, initierad av Amnesty International.
Strukturellt våld mot kvinnor, vilket kvinnlig könsstympning är ett av de allvarligaste exemplen på, är ett utbrett fenomen:
nästan varannan kvinna inom EU upplever under sin livstid någon form av våld; en av fem utsätts för våld i hemmet; och en
av tio utsätt för våldtäkt eller tvingas till sexuella handlingar.
För att skydda kvinnor och flickor mot kvinnlig könsstympning och andra former av våld anser Amnesty International,
European Women’s Lobby, Sveriges Kvinnolobby och Female Integrity att EU och varje medlemsland bör underteckna och
ratificera Europarådets konvention om förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor och våld i nära
relationer.
”Att få ett slut på alla former av våld mot kvinnor, inklusive könsstympning, bör prioriteras, också i tider av ekonomisk kris
inom Europa. Vi vet att EU har möjlighet att stoppa våldet mot kvinnor och anta en strategi för att garantera alla kvinnor
rätten att leva sina liv fritt från våld; så vad väntar vi på?”, undrar Cecile Greboval, generalsekreterare på EWL.
För att uppmärksamma Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning, har Amnesty International lanserat
en video: www.endfgm.eu
Bakgrund
I september 2010, presenterade Europeiska kommissionen, i sin strategi för att främja jämställdhet, en handlingsplan för bekämpandet av våld mot kvinnor.
Bland andra åtgärder utlovades ”antagandet av en EU-omfattande strategi i bekämpandet av våld mot kvinnor, inklusive kvinnlig könsstympning”. Läs
Europeiska kommissionens strategi och handlingsplan här: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=890&furtherNews=yes
Europarådets konvention om förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor och våld i hemmet har utan ratifikationer hittills undertecknats av 18
länder. Besök Europarådets hemsida för att ta del av deras senaste uppdateringar:
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=210&CM=1&DF=&CL=ENG
Kvinnlig könsstympning är en kränkning av mänskliga rättigheter som varje dag drabbar 8000 flickor världen över. Europeiska institutet för jämställdhet har
inlett en undersökning för att samla in data om KKS inom EU. Resultaten förväntas släppas under 2013.
The END FGM European Campaign, som leds av Amnesty International, lanserade under 2010 en strategi för att få ett slut på KKS med specifika krav på
EU:s institutioner och medlemsstater. Sammanfattningen av denna strategi finns här att läsa på engelska och franska: http://www.endfgm.eu/en/news-andevents/news/press-releases/amnesty-international-campaign-launches-strategy-for-europe-to-end-fgm-0022/
The European Women’s Lobby (EWL) utkom den 25 november 2011 med ett pressmeddelande gällande konsekvenserna av våld mot kvinnor där kravet på
EU-åtgärder för att stoppa våldet mot kvinnor upprepades. För mer information, klicka här: http://www.womenlobby.org/spip.php?article64&lang=en

