SAMTALSUNDERLAG TILL ”RFSU
INFORMERAR OM KÖNSSTYMPNING”
1. Berätta att ni ska prata om könsstympning (som också kan kallas för omskärelse, eller att klippa/skära
i könet), och att ni ska börja med att titta på en film med information om det. Berätta att det förekommer
teckningar på nakna kroppar i filmen.
2. Titta på filmen tillsammans.
3.Berätta att ni nu ska diskutera ämnet tillsammans, och att deltagarna kan ställa frågor. Låt gärna
deltagarna själva styra vad samtalet fokuserar på. Nedan finns exempel på diskussionsfrågor som ni kan
utgå ifrån.

DISKUSSIONSFRÅGOR

• Be deltagarna sammanfatta vad de tyckte att
filmen handlade om. Var det något som var nytt
eller något som de pratat om förut?
• Sammanfatta tillsammans:
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• Vad är könsstympning?
• Vad kan könsstympning leda till?
• Vad säger svensk lag om könsstympning?
• Vad finns det för hjälp för den som har
varit med om en könsstympning?

• Är det lätt eller svårt att prata med någon
inom vården om att man har varit med om en
könsstympning?

• Hur kan den som varit med om en könsstympning
må?
• Vad finns det för sätt att njuta av sex om man
har varit med om en könsstympning?
• Vad finns det för skäl till att könsstympning
förekommer i olika delar av världen?
• Tänk dig två föräldrar som inte vill att deras dotter
ska bli könsstympad, men andra i omgivningen
förväntar sig det. Vad kan föräldrarna göra? Vad kan
de behöva för stöd?
• Könsstympning minskar i många länder. Varför tror
ni att färre gör ingreppet idag än för 30 år sedan?
VIKTIGT ATT TA UPP:

• Olika personer använder, och trivs med, olika ord
för ingreppet. Det kan t.ex. vara könsstympning,
omskärelse eller att klippa/skära i könet. Använd det
begrepp som den du pratar med själv tycker känns
bra.

• Det är olagligt att låta en flicka könsstympas i
Sverige. Det är också olagligt att göra det utomlands.
Lagen gäller alla former av kvinnlig könsstympning,
även så kallad prickning av klitoris.
• Den som utsatts för könsstympning vet inte alltid
exakt vilket ingrepp hon varit med om. Genom en
gynekologisk undersökning får man svar.

• Olika personer känner på olika sätt efter en könsstympning - vissa har stora besvär medan andra har
små eller inga. Alla sätt att känna på är okej.
• Det går att känna lust, njuta av sex och få orgasm
efter en könsstympning.
• Den som har besvär kan få hjälp. Det gäller både
fysiska och psykiska besvär. Hjälpen kan t.ex. vara

rfsu.se/upos
samtalsstöd, undersökningar, operation eller råd kring
sex. Amel-mottagningen i Stockholm och Vulvamottagningen i Angered är specialiserade på omskärelse/
könsstympning.

