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Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att  bevilja föreningen Risk Uppsala bidrag om 52 500 kr samt,  
 
att   beviljat bidrag finansieras ur nämndens särskilda medel för riktade insatser inom området 
kvinnofrid.  
 
 
Sammanfattning 
RISK Uppsala ansöker om bidrag om 52 500 kronor för år 2015 
 
Förvaltningen föreslår att föreningen RISK Uppsala tilldelas ett bidrag om 52 500 kr. Syftet 
är ge föreningen ett stöd som möjliggör att utbilda informatörer som ska sprida kunskap om 
kvinnlig könsstympning till flickor och kvinnor, pojkar och män samt till personal inom 
verksamheter som möter barn och ungdomar i det dagliga arbetet.  
 
Ärendet 
Föreningen RISK Uppsala är en lokal förening som arbetar under riksorganisationen RISK- 
Riskföreningen Stoppa Kvinnlig Könsstympning. RISK Uppsala arbetar mot målsättningen 
att kvinnlig könsstympning ska upphöra. Den lokala verksamheten syftar till att utbilda och 
sprida kunskap om kvinnlig könsstympning dels till flickor, kvinnor, pojkar och män och dels 
till verksamheter som träffar barn och ungdomar i sin vardag, exempelvis personal i 
grundskola, fritidsgårdspersonal, personal inom socialtjänsten samt personal inom hälso- och 
omsorgsområdet.  
 
Könsstympning innebär att man skär bort delar av de yttre könsorganen på flickor. Åldern då 
ingreppet utförs varierar, liksom typen av ingrepp, vem som utför det och förklaringarna till 
varför. Kvinnlig könsstympning är en tusenårig tradition som förekommer i en del länder i 
Afrika och i Mellanöstern. Traditionen kan se olika ut i olika länder och förekommer bland 
både kristna och muslimer.  
 



I Sverige är kvinnlig könsstympning förbjudet enligt lag. Är man är bosatt i Sverige är det 
även olagligt att genomföra ingreppet utomlands, i ett land där det är tillåtet. Kvinnlig 
könsstympning är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och konventionen om barnets 
rättigheter. Socialstyrelsen uppskattar att närmare 38 000 flickor och kvinnor i Sverige kan ha 
varit utsatta för någon typ av könsstympning. 
 
Föreningen RISK Uppsala vill genom sitt arbetssätt nå flickor som är i riskzonen att utsättas 
för könsstympning. Med riskzon menas de flickor som löper en faktisk risk att utsättas, i och 
med familjens inställning till könsstympning och vilja att fortsätta med traditionen även efter 
migration. Faktorer som har betydelse för om en flicka befinner sig i riskzonen är bland annat 
hur länge familjen bott i Sverige, familjens attityd till könsstympning och graden av 
integration.  
 
För att nå framgång i arbetet med att motverka könsstympning är ett tvärsektoriellt perspektiv 
nödvändigt. Det kan bestå av bland annat informationsinsatser likväl som andra tidigt 
förebyggande insatser. Föreningen RISK Uppsala arbetar aktivt och kunskapshöjande i 
samverkan med bland annat hälso- och sjukvården, socialtjänsten och skolan för att förändra 
de normer och attityder som råder inom området. I upplysningsarbetet ingår det bland annat 
att informera om att: könsstympning är olagligt, att det råder anmälningsskyldighet vid 
misstanke om att ett barn kommer att bli utsatt för könsstympning samt att lyfta de 
hälsomässiga konsekvenser som könsstympning de facto kan få.  
 
I många fall undviker flickor och unga kvinnor som är könsstympade och har fysiska besvär 
att berätta om detta. Förvaltningen bedömer att föreningen RISK Uppsala har en betydande 
roll i att informera, utbilda och upplysa om riskerna och konsekvenserna av kvinnlig 
könsstympning. Unga flickor och kvinnor som är könsstympade behöver hamna i ett 
sammanhang där man på ett professionellt och kunskapsbaserat sätt lyfter en fråga som i 
grunden handlar om rätten till den egna kroppen tillika den kroppsliga integriteten. I arbetet 
ingår även att bistå berörda verksamheter i att tidigt upptäcka tendenser som tyder på att en 
ung flicka/kvinna riskerar att utsättas för könsstympning.  
 
Utifrån förd dialog med RISK Uppsala och utifrån deras inkomna ansökan föreslår 
förvaltningen att föreningen tilldelas ett bidrag med 52 500 kr. Stödet syftar till att ge 
föreningen en möjlighet att utbilda informatörer som i sin tur ska vidarebefordra sina 
kunskaper till de flickor, kvinnor, pojkar och män som berörs, men även till andra viktiga 
aktörer som bedöms vara betjänta av att få en ökad kunskap i frågan.  
 
 
Socialförvaltningen  
 
 
Jan Holmlund 
Direktör 
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StRisK 
Riksföreningen Stoppa Kvinnlig Könsstympning 

Uppsala 
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UPPSALA KOMMUN 
SOCIALNÄMNDEN 

Projektets namn  - Informatörsutbildning om Kvinnlig 

könsstympning 

Syfte och mål  

Syftet är att utbilda personer som ska sätta in i fakta om den 

kvinnliga könsstympningen. 

Målet är sedan att dessa ska vidarebefordra sina kunskaper 

till såväl de kvinnor som det berör men även till andra som 

inte känner till så mycket om detta. 

Genomförande  

Bakgrunden: Kvinnlig könsstympning är den term som 

används för att beskriva olika typer av ingrepp som utförs på 

fullt friska kvinnliga könsorgan. Oerhört många 

flickor/kvinnor fortfarande könsstym pas. Den antika 

sedvänjan med kvinnlig könsstympning, vars ursprung man 

inte längre kan härleda, är varken förenlig med 

bestämmelserna rörande de mänskliga rättigheterna, 

normerna i dagens samhälle eller med kvinnas rätt till sin 

egen kropp. Fl/Kl vill få i gång ett kampanj mot detta genom 

att sprida kunskap om denna naturvidriga sedvänja. Till detta 

behövs kunniga och inspirerande ledare, vilka vi vill utbilda i 

detta projekt. 

Projektet är tänkt att omfatta en åtta veckors kurs, med 
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sammankomst en dag per vecka. Kursen ska bl. lära ut om: 

*den kvinnliga anatomin 

*om könsstympningens utbredning och de komplikationer 

som kan tillstöta pga ingreppet 

*om Sveriges syn på könsstympning och vilken hjälp som 

det svenska samhället kan erbjuda. 

Kursdeltagarna ska efter kursens genomförande kunna gå ut 

och informera om KKS på olika sätt, t ex på möten och 

sammankomster av olika slag. Könsstympning är fortfarande 

ett stort problem i världen, och det budskapet måste spridas 

så att en förändring ska kunna ske! 

Förväntade effekter 

Ökad kunskap ger ökad insikt! Målet är tre: 

*att kvinnor som fortfarande vill omskära sina döttrar 

kommer till insikt om hur skadlig denna sedvänja är 

*att vi västerlänningar måste få reda på att denna sedvänja 

fortfarande praktiseras i mycket stor omfattning och att vi 

måste hjälpa till att a utrota den. 

*Uppsala kommun kommer att ha informatörer till hands. 

Fana Habteab 

em/ty.R, 
Uppsala, 2015-11-05 



STRISK 
Riksföreningen Stoppa Kvinnlig Könsstympning 

Uppsala 

BUDG ETFÖR8 PERSONER / 8 VECKOR 

Administrativa kostnader 	 10,000 

Lokalhyra 	 12,000 

Resor/studiebesök 	 8,000 

Föreläsning (Birgitta Essen, Akis) 

Och traditionell mat, musik + arvode 	5,500 

Lunch & fika 	 2,000 

Föreläsning (arvode) & avslutning fest 	15,000 

Total 	 52,500 

Fana Habteab 
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2015-11-05 
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