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Kroppen er skapt perfekt

Hvordan motstå press
Det kan være tøft å bryte med en skikk man har lært er nødvendig.  
Hvis noen presser på for at du skal omskjære datteren din, kan  
det være vanskelig å stå imot.

Ikke la deg presse til å påføre barnet et inngrep som kan skade henne. 
Denne brosjyren gir deg:

• hjelp til å stå imot press om å omskjære datteren din

•  argumenter som du kan bruke hvis noen vil presse deg til  
å omskjære datteren din



4

Barnet ditt har rett  
til å eie sin kropp

Du må hjelpe jenta di med å beskytte hele kroppen.

Ingen religion, verken kristendom eller islam, gir foreldre  
rett til å fjerne friske kroppsdeler fra sine barn.

Ingen foreldre ønsker å skade barna sine. Når de får  
tilstrekkelig kunnskap om konsekvensene av omskjæring  
av jenter, vil de ønske å bryte med tradisjonen.

Alle foreldre vil det beste for barna sine



5



6

• snakke med noen som også er imot omskjæring

•  diskutere med venner du stoler på om hvordan de kan hjelpe 
din familie til å stå imot

•  ta forhåndsregler når døtrene dine er på besøk til slektninger 
i hjemlandet eller andre steder, spesielt hvis du ikke er med  
og kan beskytte dem

For å få hjelp til å stå  
imot press kan du:
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Dette kan du svare hvis  
noen prøver å presse deg  
til å omskjære datteren din:
•  Jeg vil ikke risikere at mitt barn dør, eller må leve med store smerter 

hele livet.

•  Jeg har fått en sjanse i Norge til å unnslippe tradisjonen. 
Derfor vil jeg stå imot.

• Jeg respekterer menneskerettighetene.

• Jeg vil ikke handle kriminelt.

•  Jeg vil ikke risikere å bli satt i fengsel. Hvis jeg sitter i fengsel kan 
jeg ikke hjelpe min familie.

• Jeg vil ikke risikere at mitt barn anklager meg når hun blir eldre.

• Jeg vil at min datter skal bestemme over sin egen kropp.

• Jeg respekterer Gud (Allah) som har gitt barnet en perfekt kropp.

•  Jeg vil gi min datter gode normer og verdier slik at hun blir et ordent
lig menneske uansett.

•  Jeg vil at min datter skal gifte seg med en mann som setter pris på 
hele henne, og ikke vil fjerne noe.

•  Jeg elsker mitt opprinnelsesland og min kultur, men ikke denne 
tradisjonen.

• Omskjæring er forbudt i 25 afrikanske land.

•  30 afrikanske land har etablert nasjonale komiteer mot omskjæring 
og andre skadelige tradisjoner.

• Det jobbes mot omskjæring i alle land der tradisjonen nå finnes.
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Norske myndigheter  
vil beskytte barnet mot 
 kjønnslemlestelse gjennom et 
lovforbud, og en foreldelsesfrist

LOVEN
Alle former for kjønnslemlestelse av jenter er straffbart. Straffen er feng
sel inntil 6 år. Dersom inngrepet medfører varig sykdom eller arbeids
udyktighet, en uhelbredelig lyte, feil eller skade, død eller betydelig 
skade på kropp eller helse betegnes inngrepet som grov kjønnslem
lestelse. Straffen er da fengsel inntil 15 år. (Straffeloven §§ 284 og 285)

 
Både den som utfører inngrepet og den som medvirker,  
kan straffes. Alle typer omskjæring, også sunnaomskjæring,  
er skadelig og forbudt.

Foreldelsesfristen
– Din datter kan anmelde deg helt frem til hun er 38 år

Den juridiske foreldelsesfristen begynner å løpe når jenta har fylt 
18 år. Etter det har hun 10 år (hvis inngrepet betegnes som kjønns
lemlestelse) eller 20 år (hvis inngrepet betegnes som grov kjønns
lemlestelse) på seg for å bestemme om hun vil anmelde foreldrene 
sine hvis hun er omskåret.

Det betyr at datteren din kan gjøre deg juridisk ansvarlig  
for  omskjæringen.
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Vær stolt av din kultur  
og den du er, men bekjemp 
skadelige tradisjoner
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Det er IKKE lurt å omskjære jenta si, fordi:

•  du kan bli skyld i at jenta får problemer og skader, både  
av helse messig, psykologisk og sosialt art. La barnet beholde  
hele sin kropp.

•  det kan oppstå splittelser og konflikter i familien når jenta  
blir voksen og forstår hva dere har tatt fra henne. Søk hjelp til  
å stå imot press.

•  du må bære på en hemmelighet om lovbrudd. Å omskjære en jente 
er en forbrytelse under norsk lov. Det er vanskelig å hjelpe familien 
hvis du sitter i fengsel.

•  datteren din må bære på hemmeligheten om at dere har begått en 
kriminell handling. Barnets beste er ditt ansvar – hjelp henne til å 
bestemme over sin egen kropp.

Hjelp barnet å beskytte kroppen
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Hent selvtillit og bygg din identitet rundt de positive sidene ved din 
kultur. Omskjæring er skadelig, unødvendig og ulovlig. Ta vare på de 
gode, sunne tradisjonene.

Snakk med barna om verdier og moral. Lær dem å ta velbegrunnede 
moralske valg slik at de blir gode mennesker.

Hvis datteren din ønsker en åpnende operasjon, må du støtte henne, 
slik at hun kan bli kvitt sine helseplager.

En trenger ikke være omskåret for å være en ærbar kvinne. 
 Avholdenhet og troskap styres av innstilling og verdigrunnlag.

Du kan kontakte disse organisasjonene  
dersom du ønsker støtte og noen å snakke med

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, tlf. 815 55 201.

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse  
og negative sosial kontroll, tlf 47 80 90 50

Amathea, www.amathea.no, tlf. 815 32 005.

SEIF (Selvhjelp for innvandrere og flyktninger), www.seifnorge.wordpress.com, 
kontor i Oslo, Trondheim, Ålesund, Kristiansand og Bergen, tlf. 22 03 48 30.

PMV (Primærmedisinsk verksted), https://kirkensbymisjon.no/pmvflerkulturelt
ressurssenterioslo/, tlf. 230 60 380.

Tverrkulturell Helseinfo (THI) http://tverrkulturellhelse.info/

Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging: 
www.rvts.no, RVTS Vest, tlf. 55 97 66 95, RVTS Øst, tlf. 22 58 60 00, RVTS Midt,  
tlf. 72 82 20 05, RVTS Sør, tlf. 22 58 60 00, RVTS Nord, tlf. 77 75 43 80

Vær stolt av din kultur



Hjelp barnet å eie hele kroppen sin

kjonnslemlestelse.nkvts.no


