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Kvinner som er eller har vært utsatt for FGM («female genital mutilation» / 

«kjønnslemlestelse») ser seg ofte konfrontert med multiple, parallelle utfordringer: 

Press og uønsket oppmerksomhet fra miljøer som støtter FGM, manglende 

oppmerksomhet fra og kunnskap hos det offentlige Norge, og utilstrekkelig eller ikke 

tilpasset tilgang til helsetjenester. Men motstridende sosiale normer og holdninger 

skaper utfordringer ikke bare i forbindelse med FGM-problematikken, eller i møte 

med helsesektoren generelt, men også på mange andre områder. Et slikt krysspress 

gjør seg spesielt gjeldende på arenaer der de berørte har en annen kultur- og 

erfaringsbakgrunn enn den de normgivende nasjonale institusjoner hovedsakelig er 

utstyrt med, det være seg i møte med skolen og barnehagen, andre 

utdanningsinstitusjoner, arbeidsplassen, omsorgstjenesten, eller barnevernet. En 

rekke tiltak rettet mot de nevnte situasjoner og institusjoner har blitt igangsatt i 

årenes løp, med varierende suksess.  

Human Rights Research League ønsker å bidra til å benevne og belyse disse 

utfordringer og diskutere hva som kan og bør gjøres bedre, og hvordan det eventuelt 

kan oppnås. Derfor har vi invitert et tverrfaglig panel med inngående medisinsk, 

interkulturell, sosial, og politisk kompetanse.   

Webinaret avholdes via Zoom på norsk. Det blir anledning til å sende inn spørsmål på 

engelsk og norsk. 

 

Registrer deg her. 

 

Vel møtt! 

 

 

For generelle henvendelser til Human Rights Research League, vennligst kontakt oss på: 

info@hrrleague.org. 
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