Interpellation till ansvarigt kommunalråd i Norrköpings kommun
Könsstympade barn i Norrköping
Könsstympning av barn är en tragisk del av verkligheten i Norrköping. Det har för många
kommit som en chock att många unga flickor i Sverige könsstympas och tvingas genomgå ett
lidande med permanenta konsekvenser. Dock kvarstår det faktum att samhället allt för länge
har blundat för något så fruktansvärt. I vissa kulturer till undantaget att inte könsstympa unga
flickor. Vem som helst kan förstå att en djupt inrotad hederskultur inte försvinner bara för att
man flyttat till ett annat land.
Idag vet vi, efter Norrköpings Tidningars avslöjanden, att problemet är stort. Kommunen har
inte gjort någon anmälan i något av de fall som rör de 60 könsstympade flickorna med
anledning av att stympningen troligtvis ägt rum innan dessa flickor flyttat till Sverige.
Enligt en studie av Karolinska institutet skulle en tredjedel av alla familjer med bakgrund i
länder, där omskärelse är norm, fortsätta med sedvänjan. Trots att det är olagligt i Sverige. Det
uppenbara och fruktansvärda problem som många människor tvingas genomlida får inte
negligeras.
Sverigedemokraternas kvinnoförbund, SD-Kvinnor, har tidigare belyst vikten av att bekämpa
det hedersrelaterade våldet och de mänskliga katastrofer som uppstår på grund av
hederskultur. På flera håll i landet, bland annat i just Norrköping, har Sverigedemokraterna
lyft upp problematiken. För två år sedan, i juni 2012 lämnade Sverigedemokraterna
Norrköping in en motion där man ville se att hedersrelaterade problem i Norrköping skulle
kartläggas. Kommunstyrelsen skulle enligt förslagen i motionen få i uppdrag att tillsätta en
kartläggning av hedersproblematiken i Norrköping, med fokus på såväl psykisk och fysisk
misshandel som inskränkningar av frihet eller beslutanderätt. Det föreslogs även att
kommunstyrelsen skulle söka samarbete med organisationer som arbetar emot hedersförtryck,
för att sedan presentera förslag till åtgärder mot detta inför kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ansåg att Norrköping ligger i framkant och att
arbetet är intensivt, varpå motionen inte fick någon verkan.
Regeringen har utsett Norrköping till pilotkommun för att förebygga och förhindra att unga
kvinnor blir könsstympade. I skrivande stund kan man läsa på kommunens hemsida att ”det är
nu det egentliga arbetet börjar”.

Med hänvisning till ovanstående önskar jag få svar på följande fråga:
Hur kommer det sig att ”det är nu det egentliga arbetet börjar”, borde det inte ha
börjat för länge sedan?
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