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Etter at kjønnsorgan-sjekk ble innført –
også barneskolen har helseundersøkelser –
sees et annet mønster: 16-17-åringer lem-
lestes før de tvangsgiftes. Og 12-åringer tas
ut av skolen og sendes til foreldrenes hjem-
land for en periode.

– Når de kommer igjen er de forandret.
De opplever umenneskelig smerte og for-
eldrenes svik. 

VANT MOT MAMA GREOU: Den som mu-
tilerer en person kan straffes i inntil 10 år.
Weil-Curiels jobb er å vise at foreldrene er
strafferettslig ansvarlig. Hun vant den vik-
tige kampen med å få sakene til Cour d’ As-
sises; en høyere rettsinstans.

– Straffeforfølgelse hjelper foreldre
som presses. «Nei, vi kan ikke gjøre
det, vi vil ikke i fengsel», kan de si. 

Den største rettssaken var mot Mama
Greou i 1999. En malisk kvinne på 53 år, ble
dømt til åtte års fengsel for å ha lemlestet
48 jenter. Saken er en milepæl, for første
gang tok offeret initiativet. Mariatou Koita
på 23 år, anmeldte mora si og omskjæreren
Mama Greou som hadde lemlestet henne
og fem yngre søstre. 

Etterforskningen avslørte at Greou
sannsynligvis har utført flere hundre
omskjæringer i og utenfor Paris. 

SEKSUELL LEMLESTING: «Omskjæring»
er feil begrep, mener advokaten. Hun snak-
ker om «seksuell lemlesting», ikke
«kjønnslemlesting». 

– Hun er fortsatt kvinne og føder barn
når mannen vil. Men kvinnen har fått sin
kropp, seksuelle behov, lysten og gleden
ødelagt. Afrikanske menn sier: «Hvis kvin-
nene ikke blir kuttet, blir de seksuelt kre-
vende. Hvordan kan jeg klare to hustruer
hvis de ikke er kuttet?» 

(red.anm: I Frankrike finnes mange tilfel-
ler av flerkoneri) 

– Hvorfor er det mødrene og ikke
fedrene, som dømmes?

– Kvinnen beskytter alltid ektemannen i
retten. Han spiller uskyldig. Han visste lik-
som ikke at det skjedde! Men hvordan får
kvinner som ikke jobber, penger til å betale
en omskjærer?

– Men er ikke informasjon like effektivt
som straff?

– For å få ned antallet trafikkdødsfall på
veiene, måtte vi innføre kontroller og bø-
ter. Vi må vise at mishandling straffes, sier
Weil-Curiel. 

– Har dere liten respekt for tradisjo-
ner dere ikke forstår?

– Alle tradisjoner er ikke gode. Jeg jobber
for alle kvinner som mishandles. Jeg bryr
meg ikke om hvor kvinnene kommer fra,
sier Piet.
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FAKTA

Kjønnslemlestelse
Begrepene: Female Genital 
Mutilation (FGM), seksuell 
mutilasjon, betyr lemlesting 
eller omskjæring/avkutting. 
Tusener hver dag: Hver dag
lemlestes 5000 jenter, fra ny-
fødte babyer til tenåringer. 100-
130 millioner kvinner i verden. 
Frankrike: Er det eneste landet i
Europa som aktivt straffeforføl-
ger kjønnslemlestelse. Ligger
under loven om mutilering (be-
tyr lemlestelse eller avkutting.) 
Blødde i hjel: I Frankrike ble det
satt søkelys på temaet etter at 3
1/2 måned gamle Bobo blødde i
hjel i Paris i 1982. 
Dømt: En omskjærer ble dømt
til fengsel for første gang i 1991
for lemlesting av seks jenter i
samme familie. En mor ble dømt
til fengsel for første gang i 1993,
for å ha lemlestet sine to døtre.
Kjemper: En rekke kvinner har
de siste åra kjempet mot
kjønnslemlestelse. Supermodel-
len Waris Dirie mottok i fjor den
prestisjefylte Romero-prisen og
«Women’s World Awards» for

BLE OMSKJÆRT: Da hun var fem år gammel ble den somalisk-
fødte Waris Dirie utsatt for kjønnslemlesting. Fotomodellen har
mottatt flere priser for sitt arbeid mot omskjæring, som her under
«Women’s World Awards» i fjor. Nå samarbeider hun blant annet
med den franske advokaten Linda Weil-Curiel. Foto: AP/Scanpix

KJEMPER: Safia Yusuf Abdi,
også kalt «Mamma Afrika». 

Foto: Scanpix

Heikki Holmås, SV
– Jeg vil fremme forslag om den samme typen
helsekontroller som i Frankrike på landsmøtet
vårt. Kjønnslemlestelse er så grotesk at man
må slå hardt ned på dette. Våren 2002 foreslo
Frp og SV helsekontroller, for å avdekke kjønns-
lemlestelse og seksuelle overgrep. Men SVs
landsstyre sa den gang nei.

Per Sandberg, Frp
– Å bruke barnetrygden som middel er en 
meget god idé og i tråd med Frp’s tidligere 
forslag. Vi håper det politiske miljøet nå er mo-
dent nok til å ta dette alvorlig. Hvis vi innfører
obligatoriske helsekontroller med sanksjoner,
vil Norge bli et foregangsland i verden. 

Karita Bekkemellem Orheim, Ap
– Jeg håper Ap vil fatte vedtak om slike helse-
kontroller i april. Det er viktig at helsepersona-
let får nok informasjon og føler seg trygge på 
sine roller. Å binde barnetrygden til helsekon-
trollene, er et mer kontroversielt forslag. Men
det er også et virkemiddel vi er nødt til å se på.

sitt arbeid. I Norge er nok Kadra
Noor, Saynab Mohamud og i det
siste Safia Yusuf Abdi mest kjent
for sitt arbeid mot omskjæring.
Somalisk kvinneforening har også
jobbet for å sette temaet på
dagsordenen blant annet gjen-
nom dokumentarfilmen «Nå
snakker vi sammen» (2002).

– Dette vil vi gjøre
Tre norske politikere forslår hva som bør gjøres for å få slutt
på kjønnslemlestelse – i tråd med den franske modellen.


