Time

Subject

Speaker

10.00 – 10.10

Velkomst og åbning af seminaret

Ambara Nur, Forkvinde for
Somalisk Kvindeforening i Danmark
og næstforkvinde for EuroNet-FGM

10.10 – 10.30

Information omkring pigeomskæring Sonja Mikkelsen, Forhenværende
på vegne af Styregruppen
sundhedsminister

10.30 – 11.00

Information omkring konsekvenserne af pigeomskæring

Hanne Gylche, Jordemoder og
sexolog

11.00 - 11.10

Pause

Te, kaffe

11.10 – 11.40

Foredrag omkring vellykket forsøg
på forebyggelse af pigeomskæring—
baseret på erfaringer fra Holland.

Zahra Naleie, MA. og
Seniorkoordinator/trainer FGM,
FSAN, Holland

11.40 – 12.00

Foredrag omkring kvinder og børns
situation, herunder pigeomskæring, i
Somalia.

Batula Essak Folkesundhedssygeplejerske, Par og seksual rådgiver &
Jordemoder
Africarewo

12.00- 12.20

Radikalisering af unge drenge

Said Abdulle Ali, Formand for
Somalisk-Dansk Venskabsforening

12.20 – 13.10

Frokost

Der vil blive serveret etnisk mad

13.10 – 14.10

Workshop 1: Zahra Naleie:
Praktiserende samfunds rolle i
kampen mod pigeomskæring

Somalisk Kvindeforening i Danmark
præsenterer:

Pigeomskæring i Europa og
Afrika

Workshop 2: Said Abdulle Ali:
Hvordan kan vi forhindre
radikalisering af unge drenge?

&
14.10 – 14.30

Pause

Te, kaffe

14..30 – 16.30

Debat

Debatten er åben for alle
Ordstyrer Ali Nuur

15..30 – 16.00

Afsluttende bemærkninger

Ambara Nur

Radikalisering af unge drenge
27. oktober 2010

Sekretær Joan Nørgaard Madsen,
Somalisk Kvindeforening i Danmark
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Sonja Mikkelsen, forhenværende
sundhedsminister, diskuterer pigeomskæring med
en gruppe unge piger fra Somalisk Kvindeforening

Pigeomskæring i Europa og Afrika

Seminaret knytter an til flere af 2015 målene. Først og fremmest er

Pigeomskæring er en skadelig traditional praksis, der ikke blot

omskæring af kvinder i høj grad med til at opretholde uligheden

har store helbredsmæssige konsekvenser af både fysisk og

mellem mænd og kvinder. Med henblik på at skabe lighed mellem

psykisk karakter for de udsatte kvinder, men som også er et al-

kønnene er det derfor af afgørende vigtighed at der forebygges mod

vorligt brud på Menneskerettighederne. Det er derfor særdeles

denne praksis. Omskæring af kvinder kan endvidere have store

vigtigt at forhindre pigeomskæring og sikre at denne skadelige

helbredsmæssige konsekvenser i forbindelse med graviditet og fødsel,

praksis ikke videreføres til de næste generationer.

hvor risikoen for at forbløde i barselssengen forøges væsentligt pga.
omskæringen. Endelig er risikoen for at forbløde under indgrebet eller

I Danmark er det forbudt ved lov at deltage i enhver aktivitet i

få dødelige infektioner meget høj.

forbindelse med pigeomskæring, og sådanne aktiviteter er strafbare i henhold til § 245 og § 246 i den Danske Straffelov.
Loven omfatter enhver aktivitet foretaget med henblik på at
udføre FGM udenfor Danmarks grænser, selv om omskæring af
kvinder er tilladt i det pågældende land. Loven ser dog ikke ud
til at blive anvendt i praksis.

Kilder
•
Fra parallelsamfund til demokratisk medborgerskab. Indtryk og
output fra konferencen i Århus den 27. maj 2010, Århus
Kommune.
•
Vi har alle et ansvar. The Danish Ministry of Social Affairs,
Ministry of Education, Ministry of Interior and Health, september
2003
•
The Danish National Action Plan against FGM
•
Www..2015.dk

Somalisk Kvindeforening i Danmark har i
mange år kæmpet mod pigeomskæring, men
praksissen er desværre stadig udbredt i både
Europa og Afrika.
I 2007 blev der etableret en frivillg Styre-

Seminaret er sponsoreret af:

Trivselshuset,
Århus

gruppen med henblik på at udarbejde en
dansk handlingsplan imod pigeomskæring.
Handlingsplanen, der er blandt Somalisk Kvindeforenings største bedrifter, blev færdiggjort i 2009 og implementeringsarbejdet fortsætter.
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2015 kampagnen

Den frivillige Styregruppe

Seminaret er en del af 2015 kampagnen. I 2000 formulerede 189 af

består

verdens statsledere otte konkrete mål, der skal realiseres inden

med forskellige eksper-

2015.

tiseområder.

af

professionelle

Medlem-

merne inkluderer læger,
De otte mål:

jordmødre

og

ministre

•

Halvere ekstrem fattigdom og sult

såvel som individer med

•

Sikre grundlæggende uddannelse til alle

personlige interesser i eller

•

Fremme ligestilling mellem mænd og kvinder og styrke

specifikt

kvinders rettigheder

sagen.

kendskab

til

•

Reducere børnedødeligheden

•

Reducere dødeligheden blandt gravid og fødende kvinder

Somalisk Kvindeforening

•

Bekæmpe udbredelsen af HIV/AIDS, malaria og andre syg-

i Danmark samarbejder

domme

med international organi-

Sikre en miljøvenlig og bæredygtig udvikling

sationer i kampen mod

•

pigeomskæring

Koordinatorer for Den Danske Nationale Handlingsplan imod Pigeomskæring. Konference
den 13. februar 2009 i Danmark

uanset

farve, køn og religion.
Det er vores overbevisning
at vi må stå sammen i
kampen mod denne skadelige traditionelle praksis—
kun sammen kan vi vinde
Zahra Naleie, koordinator for FSAN og
Samia Ali.

kampen.

Forkvinde for Somalisk Kvindeforening i Danmark,
Ambara Hashi Nur, påskønnes for sit arbejde med
Den Nationale Handlingsplan imod Pigeomskæring

Samia Ali, Forkvinde for Foreningen
mod Pigeomskæring i Danmark og Etenesh Hatesh, Forkvinde for Den Afrikanske Kvindeforening i Østrig.
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Fakta omkring pigeomskæring
•

•

•

•

•

•

Radikalisering af unge drenge

Omskæring af piger er en skik, der er mest udbredt i nogle af de

En vigtig opgave i dagens samfund er at forhindre radikalisering af

afrikanske lande, bl.a. Egypten, Elfenbenskysten, Ethiopien, Si-

ungdommen. Forskning har vist at der er grund til at frygte radikalis-

erra Leone, Kenya og Somalia. I alt praktiseres pigeomskæring i

ering blandt specifikke grupper af det danske samfund—bl.a. blandt

28 lande.

somaliske unge, hvor rekruttering til al-Shabaab er et stigende prob-

Problemet blev først aktuelt i Danmark i 1990’erne, hvor grupper

lem.

af somaliske flygtninge kom til landet.

For at forhindre denne udvikling er det nødvendigt at skabe et sam-

Pigeomskæring udgør en akut risiko for pigerne, der er i fare for

fund som er inkluderende istedet for ekskluderende. Et samfund hvor

at forbløde under indgrebet eller få dødelige infektioner.

unge, uanset farve og religion, føler sig velkomne og som en del af

Pigeomskæring kan give komplikationer i forbindelse med gra-

fællesskabet. Vi må sikre os at unge med minoritetsbaggrund kan se

viditet og fødsel.

en fremtid i Danmark, og her er uddannelse, praktik og job af af-

Pigeomskæring kan medføre smerteful og besværlig vandladning

gørende betydning. Det er ikke nogen hemmelighed at unge med

samt smerter ved menstruation.

minoritetsbaggrund har svært ved at finde praktikpladser og job i

Omskæring af kvinder kan medføre seksuelle problemer og

Danmark, hvilket giver en følelse af eksklusion. I Somalisk Kvinde-

smerter ved samleje.

forening ønsker vi aktivt at vejlede og hjælpe de unge til at nå deres
mål indenfor disse områder, og dermed blive en inkluderet del af det
Mrs. Berhane Ras modtog den 26
april en pris i det Østrigske Parlament for sit arbejde med pigeomskæring. Prisoverrækkelsen blev
overværet af Mrs. Margit Fischer,
landets første dame, samt international diplomater, medlemmer af det
Østrigske Parlament, NGO’er og
ministre. For os er dette den fineste
pris og en stor anerkendelse af Mrs.
Berhanes utrættelige arbejde. Prisen
blev overrakt af Præsidenten for det
Østrigske Parlament, Barbara Prammer, og Kvindeminister Gabriele
Heinisch-Hosek.

danske samfund.

Hanne Jensbo, Forkvinde for Kvindehuset i Århus og
Ali Nuur, forhenværende medlem af Århus Byråd.
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