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VAD ÄR KÖNSSTYMPNING?

VAD HÄNDER OM KÖNSSTYMPNINGEN GÖRS SENARE?

Med könsstympning avses alla ingrepp som genomförs av
icke-medicinska skäl, vid vilka könsorganen avlägsnas helt eller
delvis eller skadas på något annat sätt. I de samfund där man
utövar könsstympning anses den vara en naturlig del av att bli
vuxen.

Om det finns en risk för att ett barn som uppehåller sig i Finland
kommer att könsstympas eller om barnet har blivit könsstympat
till exempel på en semesterresa i hemlandet, är man skyldig att
göra en barnskyddsanmälan till myndigheterna. Polisen startar en utredning för att ta reda på om barnet har utsatts för ett
brott.

Könsstympningen genomförs ofta i smutsiga förhållanden utan
smärtlindring. Den kan orsaka bestående psykiska men och
allvarliga problem. En könsstympad kvinna kan ha smärtsam
menstruation och hon kan drabbas av infektioner i urinvägarna
och könsorganen och till och med av barnlöshet. Det kan förekomma svårigheter i sexuallivet, vilket påverkar parförhållandet.
Den oelastiska ärrvävnaden kan orsaka problem vid förlossningar och utgöra en fara för både mammans och babyns hälsa.
KÖNSSTYMPNING – ETT BROTT I FINLAND
I Finland förekommer inte könsstympning av kvinnor och flickor
och den är också förbjuden enligt lag. Könsstympning anses
vara grov misshandel och straffet för ett sådant brott är fängelse. Förutom den som genomför könsstympningen kan också
andra som deltar i gärningen göra sig skyldiga till ett straffbart
brott.

Om ett uppehållstillstånd har beviljats på grund av hot om
könsstympning, kan en operation som genomförs senare leda
till att man förlorar tillståndet eller utvisas tillbaka till hemlandet.
KÖNSSTYMPNING KAN HA BETYDELSE I ASYLÄRENDEN
Om du eller ditt barn har blivit könsstympade och detta leder
till allvarliga besvär, ska du tala om detta för hälsovårdaren vid
förläggningen. Ta tillsammans med denna reda på om ett läkarintyg behövs och skicka det till Migrationsverket innan du kommer dit för ditt asylsamtal.
Migrationsverket får dina hälsouppgifter enbart med ditt tillstånd. Hot om könsstympning eller allvarliga problem orsakade
av en redan genomförd operation kan utgöra en grund för
uppehållstillstånd, så ta upp saken i samband med ditt asylsamtal.

Om operationen genomförts i hemlandet innan familjen kommit till Finland, kan myndigheterna vara oroliga för situationen
för de flickor i familjen som ännu inte könsstympats.
Efter att flickan eller kvinnan fått uppehållstillstånd kan man vid
behov göra en operation för att öppna upp ärren, vilket gör att
besvären minskar samt underlättar eventuella förlossningar i
framtiden. Om operationen för att öppna upp ärren genomförs
i samband med en förlossning, sys mamman inte ihop igen,
eftersom också detta anses vara ett misshandelsbrott. Man kan
av sjukhuset be om en skriftlig utredning av att öppnandet har
skett under sjukhusförhållanden.

KÖNSSTYMPNING
•

Är ett icke-medicinskt ingrepp.

•

Kan orsaka psykiska men och allvarliga fysiska
problem.

•

Är ett misshandelsbrott och barnskyddsärende
i Finland.

•

Kan vara av betydelse i asylärenden.

