
 

 

  Datum: 2021–01-17 

    Motion till Sölvesborgs arbetarekommun 

Stoppa alla former utav könsstympningar 

Den 20:e november 1989 antog FN:s generalförsamling Förenta nationernas konvention om 

barnets rättigheter, i allmänhet känd som FN:s barnkonvention. Denna konvention har 

sedan dess ratificerats av 196 länder, däribland Sverige. I den fastslås varje enskilt barns 

rättigheter, och konventionsstaternas skyldighet att bevara dessa. En av de centrala 

rättigheter som barnet skall garanteras är rätten till sitt privatliv. I artikel 16 av konventionen 

står följande skrivet: 

• “Inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privat- och familjeliv, 

sitt hem eller sin korrespondens och inte heller för olagliga angrepp på sin heder och sitt 

anseende.” 

• “Barnet har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp.” 

Det blir i ljuset av detta nödvändigt att betrakta ingreppet omskärelse, såväl av flickor som 

pojkar, och huruvida det går i strid med FN:s barnkonvention. 

Omskärelse av flickor, oftare benämnt som kvinnlig könsstympning, är förbjudet enligt Lag 

(1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor, och den som bryter mot detta 

förbud kan dömas i domstol till minst två och som mest sex års fängelse. Det är att betrakta 

som en självklarhet att så är fallet, då alla människor har rätten till ett privatliv, som givetvis 

måste innefatta den egna kroppen. 

När man då betraktar hur lagstiftningen förhåller sig till omskärelse av pojkar kan det te sig 

som motsägelsefullt att svensk lagstiftning tillåter att detta ingrepp utförs på omyndiga barn 

utan medicinska behov, i synnerhet i de fall då barnet ej är gammalt nog att uttrycka sig om 

sin vilja i frågan. Det är dock otillåtet att låta omskära ett barn mot dess vilja. (Lag (2001:499) 

om omskärelse av pojkar). Det kan tyckas som en tillräcklig garanti av barnets rätt till sitt 

privatliv, men den bör betraktas som otillräcklig när man betraktar det faktum att barnets 

familj utövar betydande inflytande över barnet, och att detta riskerar försätta barnet i en 

situation där denne tvingas ställa sin egna vilja i kontrast till goda familjerelationer. 

Man bör också betrakta att omskärelse av pojkar, likväl som för flickor, är ett oåterkalleligt 

ingrepp, med komplikationer som kan uppstå till följd av ingreppet, såväl tillfälliga som mer 

långvariga och eventuellt permanenta sådana. Bland möjliga komplikationer ingår infektion 

av såret, smärta och sveda, och långvariga komplikationerna kan innefatta ett försämrat 

sexliv senare i livet. (“Omskärelse av män”, 1177 Vårdguiden, 14-09-2017) 

Det är således, mot bakgrunden av FN:s barnkonvention och dess garanti för barnets 

privatliv och väl, statens skyldighet att genom lagstiftning skydda barnet mot detta ingrepp, i 

de fall då det sker i annat än medicinskt nödvändiga fall. Denna motion är dock icke att 

betrakta som ett försök att inskränka i den författningsskyddande religionsfrihet, eller som 



 

 

en attack mot en specifik religion eller kultur, utan som ett nödvändigt skydd av det enskilda 

barnets rätt till privatliv och sin egen kropp, vilken är fastställd i folkrätten. Vi yrkar därmed:  

• Att Sölvesborgs arbetarekommun ska verka för att all form av könsstympning/omskärelse 
på barn förutom av medicinska skäl ska vara olagligt i Sverige. 

• Att Sölvesborgs arbetarekommun skickar vidare motionen till partidistriktskongressen. 
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