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Könsstympning:
Varje år i hela världen så könsstympas ca 3,9 miljoner. Detta ingrepp brukar göras
utan någon bedövning. En smutsig kniv, gammalt rakblad eller någon slags glasbit
kan vara deras verktyg. Det finns väldigt många som dör under ingreppen,
traumatiseras svårt och lider hela livet av smärtan. Könsstympning är att man via ett
vasst föremål prickar klitoris och de inre och yttre blygdläpparna avlägsnas. Man syr
ihop och lämnar ett millimeter stort hål för urin och menstruation ska passera ut.
Könsstympning sker oftast på flickor mellan 4 och 14 år men vissa fall kan även
spädbarn stympas, kvinnor som ska gifta sig sig, gravida eller att man genomgått en
förlossning. Det har varit en tradition att flickor ska könsstympas. Det ses som
nödvändigt inför ett äktenskap eftersom det är ett bevis på att flickan är oskuld innan
giftermålet. Det kontrollerar kvinnans sexualitet, njutningen minskar för kvinnan och
via det vara trogen till sin man. Man gör det för att flickan ska in i vuxenlivet,
omvandlas till kvinna och de blir rena och vackra. Hälsoproblemen blir väldigt stora
för flickor och kvinnor på grund av medicinska riskerna med ingreppet. Ingreppet
brukar utföras av outbildade barnmorskor eller äldre kvinnor i byn. Fysiska och
känslomässiga komplikationer medförs i flickors liv. Svår smärta, stress, infektioner
och psykiska problem kan uppstå efter ingreppet. Kraftiga blödningar, infertilitet och
att de avlider. Sexuallivet blir smärtsamt och svårt på grund av det lilla hålet. Via den
lilla öppningen så kan urin och menstruation rinna ut och medföra stora besvär och
infektioner i underlivet. Det kan dessutom vara svårt att kontrollera urinflödet, svåra
förlossningar kan vissa fall vara dödligt för modern och barnet. Vid förlossningen
öppnar man upp för att kunna förlösa och detta kan medföra stora risker och
infektioner.
Via FN:S globala hållbarhets mål kan man sänka sitt bidrag med 200kr och hjälpa
över 200 miljoner kvinnor och flickor som runt om i världen som riskerar att utsättas
av könsstympning.

Omskärelse:
Manlig omskärelse är att man tar bort hela eller delar av förhuden på penisen. Varför
omskärelse sker på pojkar är på grund av estetiska, medicinska eller religiösa och
kulturella motiv. Omskärelse sker i hela världen och dessutom i Sverige, ungefär
30% procent av alla penisar i världen är omskurna. I Sverige är det tillåtet sedan
2001att operera bort förhuden på omyndiga pojkar. Det kan ske när
vårdnadshavaren begär att det vill att det ska utföras på deras pojkar utan medicinsk
anledning och vårdnadshavaren blir också informerade vad ingreppet innebär.
Omskärelse får endast utföras på pojkar äldre än 2 månader och det måste göras av
en legitimerad läkare. Om pojken är tillräckligt stor och förstår måste han bli
informerad om ingreppet och får inte utföras mot pojkens vilja. Många omskärelser
utförs fortfarande av privatpersoner och i osteria miljö och ingen smärtlindring alls.
Man vill inte erbjuda det på landstinget för att då får pojkar bestämma själva om det
ska ske på deras kropp.
Det sker i så pass tidig ålder att pojkar inte kan få bestämma över sin egen kropp
och rättigheter. Man gör en omskärelse för att förhuden är trång eller något slags
medicinskt skäl, idag sker det tyvärr oftast på grund av kulturella skäl. Det brukar inte
ske några större risker med en omskärelse om det görs på rätt sätt, ett sår brukar
läcka inom 3-4 veckor. Förhuden skyddar ollonet och när man skär bort det så kan
talgkörtlar försvinna som sitter på insidan av förhuden. Det finns mycket känselceller
i förhuden och de försvinner då en omskärelse sker.
Sexlivet kan påverkas genom att det tar tid tills man får en utlösning eller att det går
snabbare.

Lagar
I svensk lag är det olagligt sedan 1982, brottet kan ge fängelse i högt fyra år.
Om detta skulle medföra någon slags livsfara, allvarlig sjukdom eller ett hänsynslöst
beteende så bemöts det som grovt. Detta kan dömas till fängelse som lägst två år
och högst tio år. Den som utför en omskärelse på pojkar måste vara legitimerad
läkare annars så riskerar han att bli dömd till böter eller fängelse

Egna åsikter och min syn om könsstympning och omskärelse:
Könsstympning är ett brott mot mänskliga rättigheten och utförs utan ett medicinskt
syfte. En kvinnas yttre könsorgan skärs och sys ihop innebär stora smärtor och risker
för flickor för att någon ska ha bevis att hon är oskuld. Tycker att en kvinna ska få ha
en sexuell njutning som en man njuter och kunna förlösa sitt barn utan att behöva
riskerar sitt och barnets liv. Det är en tradition sedan långt tillbaka som måste
stoppas och förbjudas. Det är så tragiskt att så oskyldiga flickor som drabbas inte vet
anledning och genomgår stora risker i sitt liv. Många fortsätter att utsätta sina döttrar
för ingreppet av påtryckningar, detta måste stoppas och ske stora förändringar i
länder där det fortfarande sker. Att föräldrar vill utsätta sin dotter för denna smärta
och kanske till och med förlora sitt barn för att hedern och den kulturella delen ska
fortsätta vidare är något som inte är okej. Att en liten flicka ska lida, må psykiskt
dåligt, förlora sitt liv, riskera infektioner och inte se likadan ut i underlivet som alla
andra i sitt umgänge bara för att man blivit tvingad till en könsstympning.
Jag hoppas att detta ska försvinna med tiden och att flickor ska få ha sitt underliv
ifred och se ut som när man föddes.
Omskärelse på pojkar sägs vara bra för att förhindrar smuts och bakterier i penisen.
Detta är bra men i många fall klarar sig pojkar utan en omskärelse. Det sker så pass
tidigt i åldern att pojkar inte har en möjlighet att välja eller fattat ett beslut om de vill
bli omskurna. Tycker att det är väldigt viktigt att pojkarna som blir omskurna får
bedövning och sker av rätt anledning och utförs av läkare.
Om det inte är aktuellt av rätt anledning så tycker jag att pojkar ska undvika att
omskäras. Om en pojke vill göra det när han blir äldre så är det hans vilja och kropp
som han bestämmer över.

5 internet hemsidor med bra information:
www.socialstyrelsen.se
www.rfsu.se
www.1177.se
www.unisef.se
www.actionaid.se
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