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Vi er alle enige om at kjønns-
lemlestelse av kvinner og 
jenter ikke skal forekomme, 
men ikke alltid enige om 
hvilke virkemidler som er 
best egnet. Et eksplisitt 
forbud er nødvendig, og det 
har vi. Opplysninger til 
målgruppene om at det er 
forbudt er nødvendig, og vi 
kan gjerne bli tydeligere på 
det. Men så? 

Kari Kjønaas Kjos fortset-
ter i Klassekampen 23. juni å 
hevde at obligatoriske 
helkroppsundersøkelser er 
veien å gå for å avdekke 
kjønnslemlestelse, men har 
fortsatt ingen dokumenta-
sjon for at det virker, utover 
at «alle må forstå at ...». 

Det er nylig funnet mange 
tilfeller av kjønnslemlestelse 
i Sverige. De fleste av disse 
jentene – hvis ikke alle – ble 
omskåret før de kom til 
Sverige. 98 prosent av alle 
somaliske kvinner i Somalia 
og områdene omkring, 
omskjæres mens de er barn 
eller ungdommer. Det er 
dypt tragisk, og en påmin-
nelse til oss alle om at jenter 
fra utsatte områder må tas 
vare på. Årtier med kampan-
jer mot kjønnslemlestelse i 
disse landene har ikke virket 
etter hensikten. 

Men før Kjos tar tallene fra 
Sverige til inntekt for sitt syn 
på helkroppsundersøkelse, 
burde hun sjekket fakta. 
Tilfellene i Sverige ble ikke 
avdekket ved underlivsun-
dersøkelse, men etter 
målrettede samtaler med 
skolehelsesøstre som hadde 
kunnskap om kjønnslem-
lestelse og kunne stille de 
riktige spørsmålene. Det har 
de fordi Norrköping kom-
mune har et godt prosjekt 
med flere innfallsvinkler: 
opplæring av helsepersonell, 
undervisning og informasjon 
til jenter og foreldre, og klar 

beskjed om at  foreldrene 
risikerer fengselsstraff hvis 
døtrene blir omskåret, enten 
det skjer i Sverige eller 
utenlands. Det er altså slike 
tiltak Kjos avfeier som 
«svært naive» og «å stryke 
folk i risikogruppene med 
hårene».  

Man kan ha forskjellige 
grunner for å undersøke om 
en kvinne er kjønnslemles-
tet. 

Det kan være for å under-
søke om hun har plager som 
man kan bøte på med 
medisinsk behandling. 

Det kan være for å finne 
omfanget av praksisen. Da er 
det forskning, det krever 
etisk klarering og informert 

samtykke, og skal være uten 
risiko for de som skal 
undersøkes. 

Den siste grunnen kan 
være å avdekke om omskjæ-
ringen har skjedd i Norge, 
for å straffeforfølge forel-
drene. Da er det en rettsme-
disinsk undersøkelse. Den 

skal kun 
skje ved 
skjellig 
mistanke, 
utenfor det 
forebyg-
gende 
helseappa-
ratet, og 
med 
politianmel-

delse i bakgrunnen. Slike 
undersøkelser gjøres for 
eksempel ved voldtekt, eller 
ved mistanske om seksuelle 
overgrep. Det er altså ikke 
lettvinte topp-til-tå-underø-
kelser som helsesøster kan 
gjøre. 

Det er dette siste Kjos vil 
gjøre obligatorisk. Hun vil 
sjekke alle for å finne de få 

som kanskje har vært utsatt 
for noe kriminelt. Hun 
nekter konsekvent å forhol-
de seg til motforestillingene 
mot forslaget, så la oss være 
litt tydelige: I hvert årskull 
er det 30.000 jenter. Hvis vi 
skal undersøke alle gjennom 
hele skolealderen, blir det til 
enhver tid 390.000 jenter som 
skal inn under dette syste-
met. La oss si de skal under-
søkes annethvert år. Det blir 
185.000 jenter i året som skal 
undersøkes nedentil. Vi må 
med andre ord minst tre-
doble kapasiteten i helsesta-
sjonene (egentlig må vi vel 
kalle inn alle gutter òg, siden 
Kjos tror man kan avdekke 
seksuelle overgrep ved å 
stirre barn i skrittet. Da blir 
det dobbelt så mange). 

Og hvis vi nå kaller inn 
alle jenter til underlivssjekk 
med det uttalte formål å 
avdekke kjønnslemlestelse 
eller overgrep, er det noen 
som tror foreldre som har 
fått barna omskåret vil la 
dem møte opp? Selvfølgelig 
vil de ikke det. Det blir som å 

melde seg frivilig til politiet 
når man har voldtatt noen. 
Hva vil Kjos da gjøre? True 
foreldrene med bøter? Få 
politiet til å hente jentene? 
Med hjemmel i hvilken lov? 
Det er ikke lov å tvangsbe-
handle eller tvangsunder-
søke folk i Norge, med 
mindre de er alvorlig sinnsli-
dende, eller har gjort noe 
kriminelt. Men disse jentene 
er ikke kriminelle. De er 
ofre. 

Det er også mange andre 
som ikke vil møte opp. Ingen 
13- eller 15-åringer synes det 
er greit å bli undersøkt 
nedentil. Og jenter og 
kvinner fra de aktuelle 
landene er antagelig enda 
blygere enn norske. 

Dette betyr ikke at under-
livsunderskelser ikke skal 
gjøres, men de skal gjøres 
når det er medisinsk nødven-
dig, og av fagfolk som kan 
det. 

Og for å gjenta: De fleste 
vanlige leger – og enda 
mindre helsesøstre – har 
ikke nok trening i å under-
søke jenters underliv til å 
kunne fastslå om de er 
omskåret, unntatt i de grove 
tilfellene. Det virker som 
Kjos synes det er en detalj 
som lett kan løses, men slik 
er det altså ikke. Når hun 
ikke tror på det erfarne 
fagfolk forteller henne, hva 
bygger hun da politikken sin 
på? 

Det Kjos tar til orde for er 
altså et enormt system med 
dårlig dokumentasjon og 
svært dårlig treffsikkerhet, 
hvor man i praksis må tvinge 
folk til undersøkelser, hvor 
helsepersonell får rollen som 
etterforskere, og opptil flere 
lover må endres. 

Hvem av oss er det 
egentlig som er mest naiv? 

Johanne Sundby,
gynekolog og  

professor i samfunnsmedisin, 
Universitetet i Oslo

Pernille Nylehn,
spesialist i allmennmedisin og 

tidligere helsestasjonslege, 
Gynekologisk avdeling,  

Haugesund sjukehus

Symbolkamp mot kjønnslemlestelse
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Er det noen som 
tror foreldre 
som har fått 
barna omskåret 

vil la dem møte opp? 

Svarinnlegget fra Anne 
Minken til meg 19. juni  
trenger en del oppklaring. 

Jeg har aldri ment å 
angripe romfolket, men har 
bare forsøkt å beskrive fakta 
om dem. Om det finnes 
diskriminering av denne 
gruppen, så skyldes det ofte 
at de provoserer frem slike 
holdninger hos rumenere. 

Uttalelsen om skittentøy 
fra den rumenske president 
Traian Basescu, skyldes at 
han ble provosert fra en 
romkvinne som hadde sagt 
noe påviselig stygt til ham 

(muntlig meddelt fra en 
rumener). 

Når det gjelder helsestell 
og medisiner, så er dette 
gratis for alle under 18 år, 
men bare om de lar seg 
registrere først og går på 
skolen. I tillegg ytes det 42 
ron per måned.  Grunnen til 
at mange ikke har helsefor-
sikring, er at de må fremlegge 
hvem de er gjennom et 
ID-kort som mange av dem 
ikke har fått utstedt, selv om 
de har rett på dette. Mange 
romfolk forstår ikke dette på 
grunn av svikt i leseferdighet. 

Markedsliberalismen har 
også rammet vanlige rume-
nere, men de tigger ikke og 
prøver i stedet å få seg jobb, i 
motsetning til romfolket.

Under Ceausescus styre 

var det generell arbeidsplikt.
Men etter revolusjonen i 1989 
falt regimet. Romfolket dro til 
Vest-Europa for å livnære seg 
ved tigging. Blant annet i 
England utgjør andelen 
romfolk i fengsel fem prosent 
av innsatte, ifølge en reporta-
sje i The Guardian. 

Minken kommenterer ikke 
min påstand om at tiggerne 
som drar til Vest-Europa ikke 
er blant de fattigste (jevnfør 
redaksjonell overskrift på 
mitt innlegg). Mitt inntrykk 
er at deres forretningstriks er 
preget av høyt utviklet 
tiggekunst.

En direktør ved et barne-
hjem i Bucuresti ble spurt om 
hvorfor tiggerne lever under 
broer i Vesten, hvis de ikke er 
så fattige. Han svarte at det 

var to grunner til det. Giverne 
skal synes synd på dem, og de 
må leve så billig som mulig 
for å klare de faste utgiftene 
et hus eller villa koster per 
måned. Selv i Norge begyn-
ner nordmenn å diskriminere 
tiggerne som følge av at de nå 
begynner å bli mer aggressive 
og pågående, fordi det nå 
kommer mindre i koppene 
deres. I Romania sier de i 
nyhetene at dersom Norge 
innfører tiggeforbud, vil 
kriminaliteten øke som følge 
at den nye loven. 

Det står respekt av historiker 
Anne Minkens kunnskaper 
som jeg antar er delvis 
forskningsbasert. Derimot 
betviler jeg at hennes kunn-
skaper om fortiden har stor 

nok relevans til å forstå 
nåtiden og framtiden. Den 
europeiske samfunnsprosess, 
jevnfør EUs fire friheter, 
krever antageligvis helt andre 
tilnærminger enn det Anne 
Minken framviser. 

Derfor ønsker jeg også en 
kommentar fra Europarådet 
vedrørende dets arbeid for 
romfolket i Romania. Jeg har 
derfor oversendt mitt innlegg 
til generalsekretær Thorbjørn 
Jagland. Istedenfor mistenke-
liggjøring og «brunskvetting» 
ønsker jeg heller at vi forener 
kreftene i kunnskapsbasert 
politisk forståelse og vilje til 
solidarisk handling til beste 
for det europeiske folk.

Gunnar Torgersen,
Oslo

torgersengunnar@gmail.com
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