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Abstract

The purpose of this essay is to display the double moral that is prevailing in France 

concerning human rights. Immigrants and ethnic minorities are suffering from discrimination 

as well as racism. By looking at legislation in France concerning FGM/C and its difficulties it 

becomes clear that there is a correlation between the legislation and African women’s 

situation in general. These women are denied their basic rights and are excluded from society. 

They are rendered invisible and vulnerable. FGM/C symbolises more than a harmful tradition 

and ought to be viewed in a context that acknowledges every dimension of it in favour of little 

African girls whom today, in France, are facing an acute threat of being marked for the rest of 

their lives. The result of this essay demonstrates that France’s notion of universal rights, in 

practice, is confined to the French and assimilated citizen.
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1 Inledning

På 2000-talet i Frankrike riskerar minst 30 000 små flickor med afrikanskt ursprung att få sin 

integritet skadad fysiskt och psykiskt via FGM/C (kvinnlig könsstympning/omskärelse). De 

franska myndigheterna har infört strikta lagar som förbjuder praktiserandet av sedvänjan. 

Lagen har dock visat sig medföra vissa svårigheter kring implementering. De som praktiserar 

sedvänjan i Frankrike är främst etniska grupper som immigrerat från Afrika, då ofta från forna 

franska kolonier. På grund av diskriminerade lagar, strukturer och attityder i det franska 

samhället förvisas dessa kvinnor tillbaka till immanens i hemmets privata sfär. Här nås de inte 

av information om lagen. Myndigheterna får inte heller insyn i vad som pågår bakom stängda 

dörrar. Det uppstår spänningar mellan olika kulturer då fransk rättvisa möter afrikansk 

tradition där sedvänjan FGM/C förknippas med identitet. Detta försvårar en konstruktiv kamp 

mot FGM/C. Denna studie syftar till att utreda hur personer, med fokus på just kvinnor, med 

afrikanskt ursprung bemöts i det franska samhället och vad detta får för konsekvenser för 

lagens effektivitet rörande FGM/C i Frankrike.

1.1 Frågeställning

Denna studie är baserad på debatten kring FGM/C och migration i Frankrike. Min huvudfråga 

är följande. Finns det ett samband mellan lagens effektivitet gällande FGM/C och de 

afrikanska kvinnornas generella ställning? Som grund ser jag till hur lagstiftningen fungerar 

för att notera eventuella brister och problem. Vidare önskar jag utreda hur rasism och attityder 

influerar diskursen kring kvinnor med afrikanskt ursprung samt FGM/C. 

1.2 Avgränsningar

Då studien grundar sig på huruvida fransk lagstiftning är effektiv eller ej med tanke på den

rådande situationen i Frankrike hamnar sedvänjan i fokus. Jag har ändock valt att inte 

problematisera sedvänjan i den bemärkelsen att jag inte ämnar lägga en värdering kring 

praktiserandet eller redogöra för den i detalj. Däremot har det varit av största vikt att placera 

sedvänjan i en kontext för att få en bredare förståelse.
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1.3 Teori

Mitt ämne är delvis mycket omdiskuterat. Frankrike har som en konfessionslös och odelbar 

republik hamnat i rampljuset då främst i samband med slöjdebatt, islam och 

främlingsfientlighet. Mitt val av FGM/C som en traditionsbunden sedvänja är inte lika 

uppmärksammad. På senare år har debatten kring kvinnor med afrikanskt urpsrung, 

innefattande aspekter som FGM/C, börjat ta form men forskningen är mycket bristfällig. Det 

finns lite material och i bästa fall finns det ett axplock av franska källor. Den diskussion som 

är nyss sprungen, bottnar dels i debatten kring lagstiftning av FGM/C och dels i diskussioner 

som aspirerar till att förklara hur dessa kvinnor, i egenskap av att vara svarta, upplever ett 

alldeles speciellt förtryck. Tidigare fokus har, som Delphy uttrycker sig, riktats mot ” the 

prototypical woman who was often implicity white, explicity heterosexual, and some would 

add ’bourgeois’”.1

Den modell som numera ofta används för att diversifiera kvinnors erfarenheter är det 

intersektionella perspektivet. Detta perspektiv ser i första hand till aspekter som klass, ras, 

etnicitet, och kön.2 Det tillkom i USA för att beskriva afro-amerikanska kvinnors situation på 

initiativ av Kimberly Crenshaw 1989. Utgångspunkten är att utgå från dessa olika sociala 

maktstrukturer. Jag är medveten om den pågående debatten som även innehåller en hel del 

kritik kring teorin. Hur perspektivet skall användas är ännu inte helt klart. Frågan rör, enligt 

Yuval-Davis, huruvida analysen av de olika kategorierna skall ses som en additiv eller 

sammanflätad process.3 Den förstanämnda som ser de olika sociala strukturerna som lager har 

kritiserats då det av professorn Yuval-Davis anses vara icke-representativt eftersom det är 

onyanserat och inte ser till skillnader och olika analysnivåer.4 Vid en sammanflätning av de 

olika sociala strukturerna sker det en homogenisering även här. En kategorisering som då 

uppstår kan senare användas för att exkludera element som ses som ”de andra”. 

Vidare finns det generella trender att se som att svarta människor i västerländska länder 

ofta återfinnes i de lägsta samhällsskikten. Dessa generaliseringar är dock historiskt bundna 

                                                

1 Delphy, Christine. Så som citerat i Célestins Beyond french feminisms, debates on women, politics, and culture 
in France, 1981-2001. New York 2003. S 97

2 Yuval-Davis, Nira. Intersectionality and feminist politics. 2006. S 201 

3 Yuval-Davis, Nira. S 195

4 Yuval-Davis, Nira. S 197-199
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och inte konstanta.5 Det additiva förhållningssättet erbjuder en fragmentering. Detta 

ifrågasätts till förmån för en analys som grundar sig på hur de olika sociala strukturerna 

sammanlänkas och konstrueras på olika sätt beroende av kontext. Denna process bör ses i 

relation till sambandet mellan status/position, identitet samt politiska värderingar.6 Då teorin 

har sin grund i en specifik amerikansk kontext, och eftersom det ännu inte råder konsensus 

kring hur begreppet skall appliceras i och med att det nyligen introducerades i Europa, har jag 

valt att inte utgå från ett intersektionellt perspektiv. Med tanke på att det ändock i vissa av 

mina källor har gjorts ansatser till att det finns ett behov av att introducera begreppet i en 

fransk kontext har jag valt att ha det som bakgrund men inte som en aktiv utgångspunkt i min 

studie. 

1.4 Metod

För att svara på min frågeställning har jag valt att analysera rapporter om lagens effektivitet 

och ställa dessa mot problematiken som rör migration samt rasism. Valet av kontext har 

format mitt upplägg och tillvägagångssätt. Jag har gjort en litteraturstudie och använt mig 

primärt av vetenskapliga sekundärkällor. Min studie speglar sedvänjan genom att knyta an till 

tradition, kultur och identitet. Tradition blir mitt val av kontext. Initialt sett ifrågasatte jag 

termen könsstympning. UNICEF har uppmärksammat en problematik som rör valet av 

terminologi. Vissa praktiserande grupper har känt sig attackerade när termen ”mutilation” 

(stympning) använts. Denna ”demonisering” av andra kulturer kan förhindra en konstruktiv 

dialog.7 Därav används i denna studie det kombinerade uttrycket FGM/C (female genital 

mutilation/cutting) då det går i linje med min kontext. Plattformen i min studie har blivit hur 

den franska kulturen/mentaliteten interagerar med afrikanska influenser och vise versa. 

Vidare kom termen ras att påkalla min uppmärksamhet då rasism är en essentiell 

komponent i min studie. Att förneka rasbegreppet skulle falsifiera en beskrivning av en 

historisk verklighet. Begreppet är en konstruktion och är grundläggande för att förstå 

                                                

5 Yuval-Davis, Nira. S 200 

6 Yuval-Davis, Nira. S 203, 205

7 UNICEF. Changing harmful convention: female genital mutilation/cutting. 2005. S 2
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rasismens ursprung samt reproduktionen av socialt förtryck.8 Begreppet är även relevant när 

det gäller identitet. Enligt Dei bör det skiljas på ”racial identity” (given rasidentitet) och 

”racialized identity” (anammad identitet). Båda är förankrade i materiella, ideologiska, 

politiska, historiska processer och samhällsförhållanden.9

På grund av otillräckliga språkkunskaper har visst franskt material inte inkorporerats i 

denna studie. Detta kan vara en nackdel då andrahandskällor och översättningar redan 

genomgått en tolkning och ett urval. Därav har jag valt mina källor med omsorg i avsikt att 

kompensera för detta. Grunden för mina påståenden har hämtats från internationella 

dokument, främst från FN. Min studie bygger på generella trender även om sedvänjan är av 

specifik karaktär. Min avsikt är inte att redogöra för hur alla afrikanska kvinnors situation ser 

ut i Frankrike. Jag är väl medveten om att kvinnor med afrikanskt ursprung inte är en 

homogen grupp. De differenser som finns inom denna grupp är många. Det dessa kvinnor 

delar är dock sitt arv, sin historia och det faktum att de i detta avseende förnekas sina 

rättigheter.10 Med denna utgångspunkt ser jag till den spännvidd som finns men främst till de 

gemensamma nämnarna. Detsamma gäller min kategorisering gällande immigranter och 

etniska minoriteter som en entitet. Då det saknas forskning på dessa områden blev det svårt att 

ge en komplett bild av situationen. Mitt resultat blev snarare en ansats och det stödjer min tes 

att dessa kvinnor inte prioriteras i det franska samhället. 

                                                

8 Castagna, Maria & George J. Sefa Dei. An historical overview of the application of the race concept in social 
practice i Callistes Anti-Racist Feminism, critical race and gender studies. Halifax 2001. S 19

9 Dei, George J. Sefa. S 19, 29

10 Nnaemeka, Obioma & Joy Ezelio. Engendering human rights, cultural and socio-economic realities in Africa. 
New York 2005. S 4
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2 FGM/C i fokus

FGM/C står för female genital mutilation/cutting (kvinnlig könsstympning/omskärelse). 

Problematiken har sitt säte i främst Afrika och Mellanöstern där uppskattningsvis 3 miljoner 

kvinnor drabbas varje år i bara Afrika. Efter andra världskriget ledde en ökad migration från 

dessa områden till att praktiserandet av sedvänjan introducerades i Europa. Det är inte enbart 

ekonomiska aspekter som styr destinationen för de som immigrerar utan även före detta 

koloniala band. Medborgare från till exempel Mali, Niger, Chad och Senegal har då ofta valt 

att bege sig till Frankrike.11 På detta vis har alltså sedvänjan inte bara blivit ett problem som 

finns på ett annat håll i världen. 

Det finns lite dokumentering kring praktiserandet av FGM/C i industrialiserade länder. 

GAMS, den första internationella kvinnogruppen som jobbar för att avskaffa FGM/C, 

uppskattade att det år 2002 fanns 30000 – 35000 kvinnor och flickor i Frankrike som utsatts 

eller riskerades för att utsättas. GAMS fruktar att antalet flickor som befinner sig i farozonen 

för att drabbas är högre än vad som dokumenterats.12

2.1 Vägen till lagstiftning

I såväl Afrika som Europa har det varit en primär fråga att kriminalisera sedvänjan för att 

slutligen kunna eliminera den.13 Det var först på 1970-talet som frågan kom upp på agendan i 

Frankrike då ett stort antal afrikanska kvinnor anlände till Frankrike för att förenas med sina 

män. Själva sedvänjan som dessa medförde var för de flesta fransmän totalt okänd och det 

skedde inte mycket förrän 1982 då fallet med Bobo Traores skakade det franska samhället. 

Detta var ett fall då en liten malisk flicka p.g.a. omskärelse förblödde till döds. Flickan var 

helt tömd på blod då hon avled.14 Yvette Roudy initierade omedelbart i egenskap av minister 

                                                

11 UNICEF. Changing harmful social convention: female gential mutilation/ cutting. 2005. S 1-4

12 http://pagesperso-orange.fr/.associationgams/gamsiteeng/mgf.html

13 Leye, Els. M.fl. An analysis of the implementation of laws with regard to female genital mutilation in Europe. 
Springer Science+Business Media B.V.2007. S 2

14 Weil-Curiel, Linda. Omskärelse i Frankrike i Ockrents (ed.) Kvinnornas svarta bok - en antologi om kvinnors 
villkor i världen idag. Malmö 2007. S 37, 40
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för kvinnors rättigheter en rad preventiva åtgärder för att undvika att detta skulle återupprepas 

i Frankrike.15

Problemet låg i den ovilja de medicinska experterna visade när det gällde att klassificera 

sedvänjan som en stympning istället för skada. Detta grundade sig på att sedvänjan utfördes i 

den privata sfären och att de som praktiserade sedvänjan var folk som kom från länder som en 

gång varit koloniserade av Frankrike.16 Problematiken kring denna diskussion som egentligen 

handlade om en kulturell relativism fick konsekvenser för hur ärendet behandlades inom 

rättsväsendet. Det franska rättsväsendet är indelat i de tre instanserna tribunal police

(polisdomstolen), tribunal correctionnel (brottsmålsdomstolen) samt cour d’assises

(överrätten för brottsmål).17

Så länge sedvänjan klassificerades som en skada föll den under brottsmålsdomstolens 

jurisdiktion eftersom den ansågs vara en lättare förbrytelse. Vid val av termen stympning hade 

ärendet hamnat hos överrätten som behandlar grövre brott och som har befogenhet att utdöma 

högre straff.18 Det var först när de feministiska organisationerna började engagera sig i frågan 

som en förändring kunde komma till stånd. En bidragande faktor var ett specifikt fall som 

1983 kom att alterera synen på FGM/C. Högsta domstolen fastställde här att brott som 

inbegriper avlägsning av klitoris samt de inre blygdläpparna bör behandlas av överrätten för 

brottsmål då det handlar om stympning. Det speciella med detta fall var att kvinnan som utfört 

stympningen inte hade något afrikanskt ursprung i och med att stympningen var en 

konsekvens av kraftig alkoholpåverkan och följaktligen inte kopplad till tradition eller 

religion.19

2.2 Lag och straffskala

FGM/C är idag förbjudet i Frankrike och det ses som ”serious bodily injury”.20 Med tanke på 

att strafflagen explicit talar om sedvänjan har det beslutats att en specifik lagstiftning inte 

                                                

15 Weil-Curiel, Linda. S 144

16 Weil-Curiel, Linda. S 139

17 Dadamo, Christian & Susan Farran. The french legal system. London 1993. S 70

18 Weil-Curiel, Linda. S 143

19 Weil-Curiel, Linda. S 145

20 Leye, Els. M.fl. S 4 
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erfordras. Strafflagen har altererats sedan 1980-talet och idag finns hårda restriktioner. Vid 

fall av FGM/C finns det olika artiklar att vända sig till, däribland artiklarna 222-1 och 222-3 

(tortyr och barbari) samt 222-9 och 222-10 (stympning), vilka användas för att utkräva ansvar 

i form av fängelsestraff på 20-30 år.21 Det finns omständigheter som kan öka graden av allvar: 

brott mot minderårig, medhjälp till stympning samt om utgången är dödlig. 

Frankrike har även använt sig av extraterritorialprincipen vilket innebär att det är 

kriminellt att omskära flickor även om det sker utanför Frankrike. Om en förälder låter 

omskära sina barn i ett annat land kan de från och med 2006 åtalas för detta i Frankrike. Detta 

står i artikel 113-7 och 113-8.22 FGM/C faller även under kategorin barnutnyttjande. Skydd 

mot sedvänjan för barn återfinns i artikel 375 i the ”civil code” och här har en rad åtgärder 

tagits. När det handlar om barn och sedvänjan finns det ett behov av att även förebygga bruket 

av sedvänjan. 

Det juridiska ansvaret sträcker sig längre än till att enbart väcka så många åtal som 

möjligt och i Frankrikes fall har det vidtagits åtgärder på ett flertal plan.23 Ytterligare skydd är 

att om det kommer till en persons kännedom att någon utsätts för fysisk skada utan att ingripa 

till dennes försvar kan denna person åtalas enligt art 223.24 Det är främst i Paris som det finns 

kännedom kring praktiserande av sedvänjan i Frankrike och därav grundar sig analyser på 

lagstiftningens implementering på just Parisregionen eftersom flest fall rapporterats här.25 I 

Frankrike/Paris har PMI, den franska mödravården, börjat praktisera sitt arbete i enlighet med 

guidelinjerna som stipulerar att barn bör skyddas från FGM/C. Guidelinjerna återfinns i 

’Conduit à tenir face à l’excision des petites filles’ och är en av de åtgärder som förekommer. 

Hälsovårdspersonal uppmanas att ”inspektera de yttre genitalierna på alla flickor” under

rutinundersökningar fram tills barnet fyllt 6 år. Vid samma tillfälle skall även personalen 

dokumentera ”genitaliernas tillstånd” i en Carnet de Santé vilket är en liten bok där medicinsk 

fakta redogörs från barnets födelse. Noterbart är att dessa rutinbesök är frivilliga i Frankrike.26

                                                

21 Weil-Curiel, Linda. S 147

22 http://pagesperso-orange.fr/.associationgams/gamsiteeng/legis.html

23 Leye, Els. M.fl. S 13

24 http.//pagesperso-orange.fr/.associationgams/gamsiteeng/legis.html

25 Leye, Els. M.fl. s 16

26 Leye, Els. M.fl. S 16



13

Om det kommer till sjukvårdares kännedom att barn utsatts för övergrepp har denne en 

skyldighet enligt lag att rapportera detta till myndigheterna. Det finns inte föreskrivit i lag att 

detta gäller för FGM/C specifikt.27 Det erbjuds även information och rådgivning till familjer 

som berörs. Dessa åtgärder är inte tvingande. Det gäller inte detsamma för de fall där lagen 

påbjuder tvångsåtgärder. Att intervenera till förmån för ett barns säkerhet är lagligt om det 

finns en risk för att hon kan komma att utsättas för FGM/C. Ett flertal fall har lett till denna 

form av åtgärd i Frankrike.28 I Frankrike har ca 30 fall lett till åtal där dom avkunnats.

2.3 Brister

Det går trots framgångar, det till och med refereras till den ”franska metoden” i andra 

Europeiska länder, att detektera svårigheter kring implementeringen av lagen som rör FGM/C 

i Frankrike. Viss hälsovårdspersonal önskar inte ”förråda” sina patienters förtroende och 

väljer därför att inte rapportera. Vissa grupper är dessutom väldigt svåra att nå, många vistas 

illegalt i Frankrike och faller därmed utanför den sociala kontrollen och kommer följaktligen 

inte heller komma i kontakt med någon form av utbildning. Det har rapporterats att det saknas 

riktlinjer för dem som möter dilemmat i sitt jobb vilket försätter dessa personer i en situation

som de inte har kompetens nog för att hantera. 

Ett av de största problemen är att sedvänjan praktiseras i hemmet, det vill säga den 

privata sfären, och de människor som praktiserar sedvänjan tenderar att inte vilja berätta eller 

tillstå att FGM/C förekommer när de utsätts för förhör.29 Flera fall har dykt upp, så sent som 

år 2004, där föräldrar försökt undkomma den franska lagstiftningen genom att skicka tillbaka 

sina döttrar till Afrika för att omskäras.30 Trots att Frankrike har lagstiftning som möjliggör 

ansvarsutkrävande över gränserna har bristande samarbete från internationellt håll försvårat 

denna process. Att förhindra att flickor omskärs när de skickas på ”semester” är således både 

komplicerat och kostsamt.31 Situationen i Afrika har på senare år förbättras avsevärt men 

problemet består i stor omfattning. 

                                                

27 Leye, Els. M.fl. S 13-14

28 Leye, Els. M.fl. S 17 

29 Leye, Els. M.fl. S 18

30 Weil-Curiel. Linda. S 150

31 Leye, Els. M.fl. S 18
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Sedan 1960-talet har flera länder börjat kriminalisera sedvänjan och på 1990-talet kom 

en ny stark trend att fortsätta den redan påbörjade kriminaliseringen.32 År 2005 trädde 

Maputoprotokollet i kraft när ett femtonde afrikanskt land ratificerade protokollet. Detta 

protokoll är unikt i sitt slag då det värnar om afrikanska kvinnors rättigheter och är det första 

som direkt, i artikel 5, påbjuder kriminalisering av FGM/C.33 Senegalesiska Khady Koïta, 

som själv stympats och som under många år aktivt jobbat med frågan i Frankrike via bland 

annat UNICEF och GAMS, känner oro över att det i praktiken inte skett någon avsevärd 

förändring när det gäller FGM/C trots lagstiftning och fina ord från politiker.34 Det har 

förekommit ett nära samarbete mellan verksamma föreningar i Frankrike och Afrika under 

många år och detta är grundläggande för att komma åt sedvänjan. Trots slagord som ”Noll 

tolerans” och viss progressivitet finns alltså hinder kvar som försvårar implementeringen i 

såväl Afrika som Frankrike.

                                                

32 Bessis, Sophie. Kvinnornas civilrättsliga status i det svarta Afrika och i arabvärlden i Ockrents (ed.) 
Kvinnornas svarta bok- en antologi om kvinnors villkor i världen idag. Malmö 2007. S 247 

33 www.unicri.it/www/trafficking/legal_framework/docs/protocol_on_women_in_africa.pdf

34 Koïta, Khady. Skändad - en överlevares berättelse. Falun 2007. S 195, 206
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3 Grund för lagstiftning

Detta kapitel tar frågan kring sedvänjan med FGM/C till ett annat plan för att finna grunderna 

till lagstiftningen. Frankrike förespråkar universella rättigheter men under vilka premisser? 

Sedvänjan bör också sättas i en kontext. Här utreds dessa i relation till tradition och identitet. 

3.1 FGM/C och statens ansvar

FN har fastställt att FGM/C är en kränkning av de mänskliga rättigheterna. Tidigare föll 

sedvänjan in under kategorin privat eftersom det inte var en statlig aktör som utförde 

handlingen. Sedvänjan diskuterades för första gången inom FN på 1950-talet och med hjälp 

av kvinnoorganisationernas kampanjer blev frågan allt mer uppmärksammad. Tack vare 

kvinnokonventionens tillkomst 1979 blev det möjligt att på allvar demonstrera graden av 

allvar som sedvänjan bär på.35 Frankrike har ratificerat CEDAW och förbinder sig därmed till 

att ”vidta alla lämpliga åtgärder, inklusive lagstiftning, för att ändra eller upphäva (…) 

sedvänjor och bruk som innebär diskriminering av kvinnor”.36

Vidare finns det mer specifikt uttalat att stater bör ”take appropriate and effective 

measures with a view to eradicating the practice of female circumcision”.37 Vidare hänvisas 

även till artikel 24, punkt 3, i barnkonventionen som rör avskaffandet av traditionella 

sedvänjor.38 Frankrike har jämfört sett med andra länder valt att förhålla sig till FGM/C på ett 

strikt vis vilket inte minst demonstreras via deras straffskala. Vid jämförelse med andra länder 

ser vi att det skiljer avsevärt mycket. Vissa länder i Europa utmäter straff på endast 8 dagar 

och i Frankrikes fall kan det röra sig uppemot 30 år.39 Det är inte enbart i denna fråga som 
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Frankrike valt att inta en restriktiv hållning. Det blev 2004 förbjudet att bära kläder eller 

symboler som visar religionstillhörighet, däribland slöja, i offentliga skolor.40

En turbulent diskussion uppstod i Frankrike och denna speglar att det finns spänningar 

och motsättningar i det franska samhället när det gäller frågor som rör kultur och religion. 

Lagen från 2004 kom till efter att en ung kvinna bränts till döds i en Parisförort då hon vägrat 

bära slöja. I dessa förorter, eller banlieues, bor många immigranter. Här råder fattigdom och 

utanförskap. FN rapporterade år 2006 att denna lagstiftning kan ha bidragit till de frustrerade 

ungdomarnas upplopp som skakade Paris i november år 2005 då en stigmatisering skett kring 

invandrare.41

3.2 Franska konstitutionen

Sett till Frankrikes bakgrund finns det flera faktorer som spelar in när det gäller att finna 

orsaker till varför de valt att inta en stark position som speglar nolltolerans gällande en 

kulturell relativism. Frankrike har alltså agerat i enlighet med vad som förväntas av en part 

bunden till CEDAW och därtill tryckt extra mycket på lagstiftningen. Frankrike är för det 

första ett land som förknippas med den franska revolutionen och deklarationen om de 

mänskliga rättigheterna. Det går tydligt att se spår från denna tid, konstitutionen präglas av de 

mänskliga rättigheterna. Frankrike vilar formellt på de republikanska värderingarna. De går 

att härledas till de minst sagt berömda slagorden ”liberté, égalité et fraternité". I den franska 

konstitutionen återfinns ett rådande fokus på den ”franska” medborgaren.42

För det andra är Frankrike en sekulär republik, une Republique laïque. Detta innebär att 

stat och kyrka är åtskilda. Lagen som fastställer detta, loi concernement la separation des 

Eglises et l’État, infördes 1905 och innebär att det skall råda konfessionslöshet. Noterbart är 

dock att när denna princip infördes såg situationen annorlunda ut i Frankrike än vad den gör 

idag. Tidigare bestod Frankrike i princip av katolicism, protestantism och judendom. Idag har 

den muslimska trosbekännelsen ökat i Frankrike p.g.a. ökad invandring från Nordafrika. FN 
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42 Svenska utrikesdepartementet. S 1



17

har uttryckt att Frankrike bör ta mer hänsyn till den ökade religiösa pluralism som präglar det 

franska samhället idag, om de vill fortsätta kalla sig för en demokrati.43

Alla försök till att bevara något ”franskt” är idag mycket svårt att förhålla sig till i ett 

land som Frankrike som är oerhört mångfasetterat och segregerat. Mot denna bakgrund kan vi 

få en ökad förståelse för Frankrikes agerande. Det finns enligt historiker och statsvetare en 

fransk uppfattning kring medborgarskap vilken refereras till som en ”singularité francaise”.44

Denna bottnar i den franska revolutionen. Individens roll i samhället ses som grundläggande 

och eftersom det demokratiska medborgarskapet dominerar finns inget utrymme för sociala 

rättigheter när det gäller medborgarskapet.45 Det blir en uppdelning av vad som ses som privat 

och publikt vilket får implikationer för främst kvinnors roll i samhället. Den publika arenan 

har satts i första rum samtidigt som den privata sfären, inkluderande familj och religion, har 

attackerats.46

Politiska institutioner har av tradition varit skeptiska till kvinnoorganisationer. Som 

följd av att universalism har eftersträvats inom den republikanska diskursen har det funnits en 

fruktan kring partikulära och självständiga organisationer generellt sett.47 De mänskliga 

rättigheterna tillföll inte kvinnorna när franska revolutionen var över och detta finns spår av 

idag i det franska samhället där kvinnor befinner sig i marginalen inom den franska politiken. 

Kontentan blir att sociala och politiska aspekter separeras. Politiken blir inte pluralistisk och 

den manliga dominansen består. Detta är något som även CEDAW uppmärksammat när 

Frankrike fått kritik för att kvinnor är underrepresenterade på höga poster.48

3.3 Lagstiftning, till förmån för vem?

Det finns en skyldighet för staterna som bundit sig till CEDAW att vidta alla lämpliga 

åtgärder inklusive lagstiftning. I Frankrikes fall har lagstiftning bringat framgång inte minst 

när det gäller antal fällande domar i Parisregionen. Vid jämförelse med andra länder i Europa 
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leder Frankrike när det gäller antal fall som lett till åtal. Dock finns det mer att se till. Trots 

lagstiftningen lever sedvänjan kvar i Frankrike och komplexiteten som sedvänjan inbegriper 

försvårar avskaffandet. Sedvänjan fortsätter att praktiseras i det dolda. Föreningar som jobbar 

med frågan har på senare år sett en oroväckande trend att afrikanska kvinnor i Frankrike 

stoltserar med att vara omskurna och de lovordar på samma gång traditionen.49

När debatten dök upp i Frankrike för första gången präglades den av en oro kring att 

Frankrike agerade imperialistiskt genom att påtvinga västs normer. Denna resulterade i 

beslutet att premiera flickors välmående vilket i sin tur ledde till lagstiftning. Frankrike nöjde 

sig dock inte med att lagstifta då sedvänjan beskrevs i ordalag som ”barbari”. När media 

började rapportera kring detta ”framställdes (…) afrikaner som vildar”. Detta skapade tumult 

och förvirring hos de afrikanska kvinnorna som nu utmålades till att vara ”ociviliserade”. 

Många kände sig kränkta och utsatta.50

På samma gång öppnade processen upp ögonen för många och debatten var igång. 

FGM/C är nära kopplat till begreppet tradition och för att förstå sedvänjan måste den 

kontextualiseras. Utan en grundläggande förståelse för de afrikanska kvinnornas kultur och 

tradition blir det mycket svårt att närma sig sedvänjan. Förståelse kring FGM/C är 

fundamentet till att kunna förändra de afrikanska kvinnornas praktiserande.51 Den sociala 

dynamiken är så stark att vissa flickor till och med önskar att få bli omskurna.52 Det blir därav 

absolut nödvändigt att se till hur tradition influerar diskursen kring upprätthållandet av 

mänskliga rättigheter.53

Med denna bakgrund uppstår det frågor som rör valet av åtgärder. Sett till hur 

verkligheten ser ut kan det fastställas att nationell lagstiftning inte är en tillräcklig åtgärd för 

att lyckas eliminera sedvänjan. Det har visat sig extra tydligt inte minst i industrialiserade 

länder med mycket immigranter och flyktingar.54 Lagstiftning är utan tvekan ett steg mot 

eliminering av sedvänjan. Dock finns det en baksida som visar på tydliga problem med 
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lagstiftning. Stater som kriminaliserar sedvänjan tvingar människor att upphöra med sin tro 

och sina handlingar som är nära förbundet med identitet. Med tanke på den betydelse som 

traditionen har inte minst för afrikanska kvinnor finns det uppenbara risker för att 

lagstiftningen inte kommer fungera på ett tillfredsställande vis.55

Det är oundvikligt att det uppstår en spänning när afrikanska kvinnor möter sin franska 

värdkultur och denna speglar en helt ny verklighet som är fjärran deras egen. Många 

afrikanska kvinnor finner att västerländska feminister nedvärderar deras kultur och det finns 

en avsaknad av förståelse och respekt. För att undvika negativa, för att inte säga motsatta 

reaktioner, är det av största vikt att inte använda ett ”offensivt” språk som kan ses som 

kränkande av de afrikanska kvinnorna. Det är afrikanska kvinnor som står i fokus, det ofta är 

de som bevarar sedvänjan rent praktiskt sett. Ordval som barbari riskerar att stjälpa processen 

och kan leda till att afrikanska kvinnor önskar perpetuera istället för att eliminera sedvänjan.56

I Frankrike ser vi att arbetet har givit frukt i och med att medvetenhet kring sedvänjans 

faror och risker har kommit till kvinnors vetskap, något som tidigare var okänt för många av 

dessa. Till bilden hör också att se till dessa kvinnors situation i sin helhet i Frankrike, vilket 

gör situation om än mer komplex. Lagstiftningen ser ut vara en passande åtgärd och den är 

uppbackad med diverse andra åtgärder från myndigheternas sida. Vid en närmare anblick 

finns det dock mer än vad blotta ögat ser. Ur ett västerländskt perspektiv har Frankrike lyckats 

väl. Det är dock kvinnorna med afrikanskt ursprung som berörs av lagstiftningen och rimligen 

bör deras situation och förutsättningar hamna i fokus, något som inte är givet i Frankrike.
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4 De berörda parternas plats i samhället

De personer som praktiserar sedvänjan tillhör mestadels kategorin immigranter och etniska 

minoriteter. Det är en mycket speciell och svår tillvaro som dessa män och kvinnor erfar i det 

franska samhället. Med ett kolonialt förflutet och mycket migration är Frankrike oerhört 

segregerat och rasism florerar.

4.1 En historisk återblick

Frankrike har ett förflutet som kolonialmakt vilket vi ser spår av i det nutida franska 

samhället. Trots avkoloniseringen som skedde runt 1960-talet finns det starka band mellan 

Frankrike och dess gamla kolonier i Afrika.57 Allt jämnt sedan 1800-talets slut har det 

strömmat in immigranter till Frankrike och lagarna kring detta ämne har befunnit sig i 

konstant förändring. Andra världskrigets slut var startskottet till en våg av invandring från 

främst Afrika och Asien. Frankrike har alltså en lång historia av att vara ett invandringsland. 

Initialt sett välkomnades invandring eftersom att arbetskraft var efterfrågat. Parallellt med 

denna inställning samexisterade rasistiska inställningar och de franska myndigheterna 

eftersträvade först och främst att uppmuntra europeisk invandring framför invandring från 

gamla kolonier.58

En internationell ekonomisk kris på 1970-talet kom att innebära en radikal förändring 

vilken innebar att Frankrike anammade en dualistisk hållning baserad på hård kontroll och 

integration gällande invandring.59 Tidigare hade invandrarna, som i huvudsak var 

nordafrikanska män, isolerats i kåkstäder och någon integration var inte aktuell med tanke på 

att deras vistelse enbart var temporär.60 Trots att Frankrike slagkraftigt försökt reducera och 

kontrollera invandringen har detta inte lyckats. Såväl politiker som den allmänna opinionen 
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har känt oro och frustration över en invandring från Afrika och Asien.61 Immigrationsfrågan 

har blivit politiserad i och med att politiska partier frekvent använder frågan som ett redskap 

för att vinna sympatier.62

1970-talets kris banade väg för en intensifiering i frågan kring integration när de 

afrikanska ”gästarbetarna” började slå rot i det franska samhället. Den franska ekonomin 

försvagades på samma gång som flyktingantalet ökade markant. Alla dessa bidragande 

faktorer resulterade i att invandrarna ”förvandlades från billig arbetskraft till en odefinierbar 

hotfull befolkning, som lever vid sidan av samhället, efter sina egna regler”.63 Invandringen är 

således en känslig fråga för både fransmän och invandrare. Den integrering som efterlystes 

har mångt och mycket visat sig vara bristfällig. Integrering är bundet till medborgarskap samt 

rösträtt. Båda dessa frågor är omdiskuterade i Frankrike. Medborgarskapet är i många fall en 

förutsättning för att få anställning. Vissa branscher är avstängda för dem som kommer från 

länder utanför Europa. Dessa utländska medborgare har inte heller rätt att rösta i 

kommunalval vilket exkluderar dem ytterligare.64

Att nå ett franskt medborgarskap är mycket svårt på grund av diverse lagskärpningar 

som införts sedan 1970-talet. Däribland återfinns ”the law of July 22”, vilken infördes 1993, 

som ses som den mest restriktiva lagen rörande nationalitet i den franska historien. Några av 

de förändringar som stipulerades i och med dessa lagändringar var att ungdomar, med 

utländska föräldrar, födda i Frankrike blev tvungna att ansöka om medborgarskap något som 

skett per automatik tidigare. På samma gång nekades utländska föräldrar att ansöka om 

franskt medborgarskap för sina nyfödda barn. Ytterligare restriktioner innebar att de franska 

myndigheterna kan neka ungdomar som begått minsta brott medborgarskap samt fick polisen 

rättigheter att slumpmässigt kontrollera identifikationspapper.65

Lagarna har kritiserats eftersom att de inriktar sig på icke-europeiska immigranter, 

främst immigranter från före detta franska kolonier. De har även mötts av kritik av den 

anledning att de anses stigmatisera immigranterna genom att utmåla dem till att vara ett 
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”kriminellt och hotfullt subjekt”.66 År 2004 bodde det i Frankrike 4,5 miljoner invånare över 

18 år som hade en annan nationalitet än den franska. Av dessa personer hade endast 41 % fått 

franskt medborgarskap. Detta innebär att ca 10 % av den totala befolkningen direkt berörs av 

Frankrikes integrationspolitik. Utöver dessa siffror tillkommer andra och tredje generationens 

invandrare som uppskattningsvis utgör 20 % av de franska invånarna. Det finns inga exakta 

uppgifter angående de sistnämnda. Anledningen till detta är att statistik kring etnisk och 

kulturell bakgrund hos franska medborgare inte får förekomma i Frankrike,67 denna 

information räknas som ”privat” och skall därmed inte synas i det ”publika”.68

4.2 Rasism och attityder

Rasism och främlingsfientlighet har djupa rötter i det franska samhället. Voltaire uttalade vid 

samma tidpunkt som han helhjärtat svärmade för sina frihetsideal att ”även om afrikaners 

intelligens inte är av ett annat slag, så är den i alla händelser mycket underlägsen”.69 På 1800-

talets mitt visade arbetarklassen ett tydligt missgillande över invandring, 3 % av befolkningen 

var då utländsk.70 Detta har visat sig vara en permanent tendens speciellt eftersom att

främlingsfientliga influenser mer och mer visat sig i det franska samhället, speciellt efter 

1975.71 I en rapport från FN år 2005 angående rasdiskriminering står det att ”the Committee 

shares the concern expressed by the delegation relating to the increase in racist, anti-Semantic 

and xenophobic acts”.72 Kommittén manar i samma rapport till att mer effektivt se till den 

växande problematiken delvis genom striktare implementering av existerande lagar. 

Frankrike har sedan 1972 i lag förbjudit diskriminering på grund av en persons etniska 

och religiösa tillhörighet. Så sent som 2004 antogs en ny diskrimineringslag, som inkluderade 

kön och sexualitet som diskrimineringsgrunder, men denna gäller endast inom arbetsmarknad, 
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bostadsmarknad och inom offentlig service.73 Samma år ökade våld och hot mot personer med 

afrikanskt ursprung när så mycket som dubbelt så många fall rapporterades än året innan. 

Totalt sett ökade antalet hot med rasistisk bakgrund med 132,5 %. 

Det har skapats en speciell myndighet vid namn HALDE (Högre myndigheten mot 

diskriminering och för jämlikhet) som inrättades 2005. Vidare finns COPEC, som är en typ av 

länsstyrelse, som förväntas vägleda medborgarna i frågor kring rasism och antisemitism. 

Ytterligare komplement är regeringens försök att öka invandrarnas integration i det franska 

samhället. Det har också inrättats ett integrationsråd, Haute Conseil de l’Integration, som 

skall vara en oberoende instans med fokus på ungdomar och invandrarkvinnors rättigheter.74

Sett till den politiska diskursen kring invandraring har det hävdats att denna både banat väg 

för främlingsfientliga partier och bidragit till ökade sympatier till dessa grupperingar. 

Det är utan tvekan så att immigranter behandlas olika beroende av vilken nationalitet de 

uppbär. Charles Pasqua, som är ansvarig för många av lagarna som infördes på 1990-talet 

kring invandring, menar att det är personer med afrikanskt ursprung som är svårast att 

integrera med tanke på att deras ursprung är alltför ”främmande” för det franska samhället.75

När personer framställs som oönskade och kriminella får detta konsekvenser för deras roll i 

samhället. I Frankrike genomförs med jämna intervaller undersökningar för att se 

diskrimineringstendenser. En av dessa utfördes av Observatoire des discriminations på 

Sorbonne år 2005. Denna visade bland annat att en kvinna med afrikanska rötter som bodde i 

en Parisförort fick tre gånger färre svar än en vit man när hon sökte jobb. Detta trots att 

kvinnan i fråga var klart bättre kvalificerad för jobben.76

Rasistiska ställningstaganden har ”banaliserats” i Frankrike och det är inte tabu att vara 

främlingsfientlig. Enligt det franska opinionsinstitutet CSA betecknar sig var tredje person 

som rasist. Än mer uppseendeväckande är att 60 % anser att ”vissa beteenden kan rättfärdiga 

rasistiska reaktioner”.77 Institut Francais d’opinion publique har undersökt fransmännens 

attityder och har fastställt att 13 % anser att andra nationella inslag är ”störande”. Muslimer 
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respektive araber från Afrika möter mest förakt.78 Frankrike har dock här stränga lagar mot 

rasistiska uttalanden och våld med rasistisk prägel fördöms starkt av den franska staten.79

4.3 Vem inkluderas av rättighetstänkandet?

Frankrike förespråkar universella rättigheter. I konstitutionens andra artikel går att läsa att 

”Frankrike är en odelbar, sekulär, demokratisk och social republik”. På samma gång är dessa 

rättigheter länkade till medborgarskap vilket leder till att inte alla invånare får sina rättigheter 

tillgodosedda. Vissa grupper befinner sig idag i en situation som skapat problem för det 

franska samhället. I och med att den franska republiken ses som en ”odelbar republik” har 

Frankrike valt att inte ens erkänna förekomsten av minoriteter och än mindre lagstifta om 

skydd för minoriteter. 

Frankrike har till exempel reserverat sig mot artikel 27 i konventionen om politiska och 

medborgerliga rättigheter samt artikel 30 i konventionen om barns rättigheter. Båda artiklarna 

erkänner etniska, språkliga eller religiösa minoriteters rätt till sitt egna kulturliv, religion och 

språk. Medborgarskapet är grunden i det franska samhället. Har en person väl blivit fransk 

medborgare finns det inte någon annan benämning än att vara just fransk medborgare. Det är i 

Frankrike inte tillåtet att frångå denna kategorisering genom att i offentlig statistik urskilja de 

franska medborgarna på grund av ras, ursprung eller religion.80 Alla franska medborgare skall 

vara lika inför lagen. Det finns dock idag en gråzon i Frankrike där illegala invandrare 

befinner sig. Dessa personer kallas för ”les sans papier” (de papperslösa) eller clandestines

(de hemliga) då de saknar offentliga handlingar för att få vistas i Frankrike. Här handlar det 

om stora mängder människor, ingen vet riktigt hur många. Uppskattningsvis rör det sig om 

flera hundra tusen människor eller till och med miljoner människor som under flera år försörjt

sig på svartjobb och som lever i en social otrygghet.81

År 2004 skärpte Frankrike asylprocessen för att minska antalet asylsökande som är 

mycket högt i Frankrike. Till bilden hör att myndigheterna infört begreppet ”säkra tredje 
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länder” vid beslut kring asyl. Detta innebär att asyl inte beviljas om flyktingarna kommer från 

ett ”säkert” land i tredje världen, något som mötts av internationell kritik.82
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5 Kvinnor med utländsk bakgrund

Kvinnliga immigranter och kvinnor som tillhör etniska minoriteter befinner sig i marginalen 

av det franska samhället. Deras upplevelser skiljer sig från männens och bör därav 

uppmärksammas, något som tidigare inte skett i Frankrike. 

5.1 Kvinnor i fokus

Kvinnor i dagens Frankrike har haft rösträtt sedan 1944 och det har funnits en stark tradition 

av feministiska rörelser. När Simone de Beauvoir kom ut med sin bok Le deuxième sexe 

(utgiven 1949) växte ropen för kvinnors lika rättigheter. Trots att Frankrike förknippas med 

universella rättigheter har kvinnans emancipation låtit vänta på sig. Successivt har de lockats 

ur immanens. När det gäller Simone de Beauvoir, som med sin bok nått ett brett erkännande, 

var hon med och grundade Ligue du droit des femmes et ligue du droit international des 

femmes som jobbade aktivt mot FGM/C på 1980-talet.83

Det finns dock en nutida kritik från flera håll som menar att feminister tidigare enbart 

sett till vita kvinnors generella situation i Frankrike och därav inte sett till de specifika 

upplevelser som kvinnliga immigranter erfar.84 Nnaemeka och Ezelio finner det intressant att 

afrikanska kvinnor anklagar västerländska kvinnor för att inte inkludera ”rasaspekten” i 

diskursen kring kvinnor rättigheter.85 Vidare sett till historien, med imperialism och 

kolonialism som inkörsport, har västerländsk feminism i många fall handlat om att rädda sina 

”less fortunate sisters of colour”. Det har enligt Razack skapats en hierki där vita kvinnor 

erhåller status och karriär genom att ”rädda” sina systrar.86 Kvinnliga immigranter poserar ett 

annorlunda spektra som skiljer sig från manliga immigranters situation.87
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Det finns här en brist på forskning kring kvinnliga immigranters situation vilket lämnar 

deras öden ohörda. Detta har nyligen uppmärksammats i Frankrike. Dessa kvinnor, hävdar 

Raissiguier, ”live at the intersection of a multiplicity of forces that have made them the prime 

targets and victims (…)”.88 Vidare nämner Freedman att det finns ett rendez-vous manqué, det 

vill säga, en brist på möte, mellan feministiska rörelser och anti-rasistiska rörelser i Frankrike. 

Detta får konsekvenser för kvinnliga immigranter vars mångsidiga problem ignoreras. 

Rosello ifrågasätter även hon bristen på uppmärksamhet kring korrelationen mellan ras, 

etnicitet och kön inom feminismen. Hon menar att Frankrike idag är en ”gendered mosaic”, 

vilken bör uppmärksammas till förmån för de kvinnor som inte är vita och tillhör 

medelklassen.89 Vidare menar hon att det finns en brist på allians mellan diskurser kring olika 

kvinnofrågor. FGM/C och polygami anses bara beröra en liten minoritet medan jämställdhet 

endast berör den rådande majoriteten kvinnor utan att ta hänsyn till etnicitet.90 Även 

kommittén för CEDAW har uttryckt oro över dessa kvinnors dilemma. I en rapport från 2003 

står det att ”the Committee is concerned about the continuing discrimination against 

immigrant, refugee and minority women who suffer from multiple forms of discrimination 

based on sex and on their ethnic or religious background, in society at large and within their 

communities”.91

5.2 Kvinnliga immigranters roll i samhället

Om det var män som tidigare dominerat immigrationen till Frankrike så har detta skiftat,

kvinnor från Afrika nu utgör ca 41 % av den totala immigrationen. Det var på 1960-talet som 

situationen började ändra sig då allt fler kvinnor sökte sig till Frankrike för att återförenas 

med sina män. Frankrike hade inget annat val än att tillåta detta då familjeåterförening inte 

går att neka i enlighet med internationell lag.92 Numera kommer kvinnor av andra skäl. Väl 

anlända möter dessa kvinnor ett samhällde som har en stark nationalistisk prägel. 
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Innan kvinnorna anlände var fokus på korrelationen mellan invandring och arbetskraft. 

Nu däremot har nya frågor tillkommit och dessa berör känsliga ämnen som just familj, 

polygami och FGM/C. Ett av regeringens försök att öka förutsättningarna för invandrares 

integration är ett frivilligt ”mottagande och integrationskontrakt”. Det innebär att den 

nyanlända åtar sig att undergå utbildning i det franska språket samt samhällskunskap. Syftet 

är förståelse och respekt för republikens lagar och värderingar. Det tillkommer möjlighet att 

få träffa socialarbetare samt läkare.93 Väl ute i samhället möter dessa kvinnor en annan värld 

där deras bakgrund ifrågasätts. Alla kvinnor vistas dessutom inte lagligt i landet. 

Ett av de huvudsakliga problemen för dessa kvinnor är just det som rör medborgarskap 

och nationalitet.94 Freedman hävdar att det finns en diskrepans inom det franska samhället när 

det gäller synen på kvinnor med utländsk bakgrund. Detta skulle bero på att den franska 

kulturen ofta klassificerar dessa nyanlända kvinnor enbart som en hustru som vill återförenas 

med sin man. Här saknas det en nyansering och ett erkännande av dessa kvinnors individuella 

strävan efter autonomi och framgång.95 Morelli presenterade nyligen sin teori om varför dessa 

kvinnor väljer att lämna sitt hemland. Hon lägger tyngdpunkten på den historiska bakgrunden 

hos dessa kvinnor och menar att det finns flera olika skäl till att kvinnor immigrerar. Vissa vill 

förbättra sin sociala status, bli ekonomiskt oberoende eller finna en europeisk partner. Andra 

önskar skapa sig bättre tillvaro tillsammans med sin tidigare partner. Att immigrera är vidare 

en subjektiv upplevelse som ser olika ut för dessa kvinnor.96

Denna brist på nyansering inom den franska mentaliteten leder till att kvinnan tilldelas 

en paradoxal roll. Som ”mödrar” förväntas de ”ensure the stability of the ethnic minority 

population and to see that their children integrate or assimilate and become ‘French’.97 Vidare 

sker detta i ett samhälle som präglas av starka exkluderande tendenser. Administrativa 

strukturer samt sociala institutioner står för många av dessa hinder. Kvinnorna har inte samma 

möjligheter som män att få anställning och förväntas hålla sig i hemmet. Trots att det inom det 
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franska samhället går att detektera en önskan att förvisa dessa kvinnor, eller ”mödrar”, till den 

privata sfären har ändå en liten andel lyckats ta sig ut på arbetsmarknaden. 

Dessvärre återfinner vi frekvent dessa kvinnor inom lågavlönade jobb med brist på 

social trygghet. Att ens nå fram till en anställning, trots att det rör sig om temporära 

anställningar och deltidsjobb, är komplicerat. Arbetsgivare är generellt sett inte villiga att 

anställa kvinnor som kommer från före detta franska kolonier.98 Trots att kvinnor erbjuds 

speciella program för att komma in i det franska samhället är syftet assimilering snarare än 

integrering. Kvinnor befinner sig i ett slags limbo där det franska samhället drar från ena 

hållet och det sociala trycket från sitt eget samhälle drar åt det andra hållet. 

5.3 Konsekvenser, spänningar och isolering

Hänvisade till den privata sfären finner många av dessa kvinnor i Frankrike en tillvaro präglad 

av isolering och ensamhet. Boendeförhållanden är ofta under all kritik för immigranter. 

Freedman hävdar att detta får konsekvenser för främst kvinnor då de är förvisade till 

hemmet.99 Trots att kvinnor förblir osynliga i samhället bär de på ett ansvar och en börda. De 

förväntningar som ställs på dem från det franska samhället innebär att de måste ta avstånd 

från sin egen tradition. Kontentan blir att kvinnorna tvingas hitta en balans mellan tradition 

och modernitet.100 Detta är inte okomplicerat. 

Män och kvinnor möter dessutom ett samhälle och liv som innebär diskriminering och 

utanförskap. Trots att de delar samma erfarenhet blir konsekvenserna inte desamma för män 

och kvinnor. Kvinnan kan ses som ”motorn” då hon trots sin isolering oftast är länken till 

samhället eftersom det är mödrarna som har kontakten med skolan och socialtjänst.101 Morelli 

hävdar att migration kan förändra könsrollerna inom paren och familjen. Migrationens 

influenser för kvinnor skiljer sig också åt. Vissa finner självständighet medan andra blir än 

mer beroende.102 Det uppstår en slitning då minoriteternas kultur möter värdkulturen. Denna 

slitning resulterar ofta i en enorm frustration, en frustration som de delar med männen men 
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skillnaden är att männen ofta projicerar sin frustration på kvinnorna som får betala ett högt 

pris för det utanförskap som ofta drabbar minoriteter.103

Denna ilska och smärta behöver inte ha en splittrande effekt för dessa par. Det kan 

snarare bli så att den diskriminering som värdkulturen står för ökar solidariteten mellan män 

och kvinnor. Fokus riktas i detta fall mot värdkulturens dominans snarare än mot de egna 

männens förtryck.104 Detta interkulturella tryck kan dock leda till annat än förhärligande av 

sin egen kultur. Frustrationen kan även landa i en ny insikt vilket kan leda till en mobilisering 

av kraft till att opponera sig mot rådande normer inom sin egen kultur.105 Oavsett vilken väg 

dessa kvinnor väljer innebär det komplikationer. Det blir en fråga om att formatera om sin 

identitet. Vissa som tillhör andra generationens invandrare ser sig själva som en ”schizofren” 

generation med ”dubbel personlighet”.106

Killian genomförde år 2002 en studie i Paris där hon intervjuade 45 kvinnor med 

nordafrikansk bakgrund. Dessa kvinnor jobbar med hushållsarbete eller barnpassning. Deras 

vittnesmål är baserade på frågor som rör just identitetssökande i Frankrike med indikatorer 

som religion, ras, migration samt kön.107 Killian fann att alla kvinnor karakteriserade 

fransmännen som ”cold, uncommunicative, and individualistic”. Med tiden kom de också att 

ifrågasätta sin egen kulturs mentalitet, speciellt en rådande mansdominans. Det positiva var 

att de funnit en ökad tillgång till utbildning och jobb. Den spänning som dessa kvinnor erfarit 

har lett till att de fått kompromissa för att finna en väg som passar båda kulturerna. De har valt 

att engagera sig i en ”selective accultaration, deciding which customs to keep, add, or 

change”. Genom att ägna sig åt sin etniska tradition ”on the weekend” i hemmet (privata 

sfären) och den franska traditionen i veckorna (publika sfären) undviker de kollisioner mellan 

de två traditionerna.108
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5.4 Kvinnors rättigheter, en fråga om ursprung?

Mänskliga rättigheter skall vara universella. Med tanke på hur situationen ser ut i Frankrike 

finns det vissa tvivel kring att fallet är så. Morelli hävdar att sett till en historisk kontext har 

en vit rik kvinna bättre förutsättningar än en fattig kvinna som ursprungligen kommer från ett 

koloniserat land.109 Raissiguier menar att kvinnliga immigranter är särskilt sårbara gällande 

deras juridiska status på grund av de restriktiva lagar som infördes på 1990-talet.110 Oavsett 

om dessa kvinnor, och barn, tar sig in på laglig väg eller ej så sker det i huvudsak i samband 

med familjeåterförening. Kvinnans juridiska ställning avgörs då i relation, och är länkad, till 

sin makes/faders nationalitet och status. I lagens mening är hon någons ”hustru”, inte en 

autonom individ. 

Om dessa relationer inte håller kan dessa kvinnor hamna i en situation där de antingen 

blir deporterade till sitt hemland eller förvisas till en illegal vistelse. Även om mödrar som har 

barn med fransk nationalitet inte får deporteras enligt fransk lag förblir situationen mycket 

pressad för dem inte minst eftersom att de inte är skrivna någonstans. Detta innebär att de inte 

kan jobba legalt och får inte heller tillgång till socialomsorg eller vård. Raissiguier tar upp tre 

problematiska områden som visar på kvinnliga immigranters prekära situation. Hon ser till 

hälso- och sjukvård, socialomsorg samt polygami som tre exempel på hur kvinnliga 

immigranter förnekas sina rättigheter. Raissiguier konkluderar att ”through the combination of 

structural inequalities and discriminatory practices towards immigrants, women find 

themselves much more likely to have their basic human rights denied and to suffer from the 

implications of the lack of social and civil protection linked to these rights”.111

Med tanke på att hälsovårdsgarantin fick en annorlunda form 1993 är det mannens 

(make eller fader) juridiska status som är direkt avgörande för vilken vård kvinnan får. 

Kvinnor som tar sig in illegalt hamnar helt utanför systemet och får sällan tillgång till sjuk-

och hälsovård då denna är mycket dyr. Kvinnor kan också bli isolerade och de nekas än en 

gång tillgång till den sociala arenan och till denna länkade kunskap om franska institutioner 

samt sociala strukturer.112 Polygami är vanligt förkommande ibland annat Mali, Senegal, 
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Mauretanien, Algeriet samt Marocko. När immigranter introducerar detta system i det franska 

samhället uppstår konflikter för de berörda kvinnorna. Enligt fransk lag är polygama 

äktenskap lagliga så länge de inte stör den allmänna ordningen och förutsatt att polygami 

enligt lag är godkänt i deras hemländer. 

Problematiken rör att det, enligt fransk lagstiftning, endast är den första hustrun som har 

rätt att erhålla sjuk- och hälsovård samt nyttja socialomsorgen. Trots denna tidigare toleranta 

hållning har senare bestämmelser kommit att ställa frågan på sin spets. Det är numera olagligt 

för polygama familjer att invandra till Frankrike och på samma sätt förnyas inte 

uppehållstillstånd för dem som befinner sig i ett polygamt äktenskap. Kvinnorna lämnas 

isolerad i ett äktenskap, inte sällan präglat av förtryck. Deras enda räddning är att få sjukvård 

via anställning, något som noterats som mycket svårt att tillförsäkra sig. Männens roll har 

också betydelse. Det är vanligt att polygama makar utnyttjar systemet och tar ekonomiska 

bidrag för egen del eller till de andra hustrurna. Politikerna har inte heller varit sena med att 

spela på den afrikanska mannens harem av hustrur, något som passar bra in när det gäller att 

framställa dessa män i dålig dager.113

5.5 Offer eller överlevare?

Det franska samhället har inte uppmärksammat dessa kvinnors öden förrän nu men under alla 

år har några av dessa kvinnor själva kämpat för sina rättigheter. Deras kamp för att finna en 

plats i det franska samhället demonstreras i de föreningar som startats upp under årens lopp. 

Även om det finns en stark överlevnadsinstinkt hos dessa kvinnor har alla inte lyckats 

vidhålla hoppet för att klara sig i det franska samhället. 

Koïta, som jobbar för GAMS, berättar om sina erfarenheter. Hon säger att ”Jag hade sett 

afrikanska kvinnor, som var psykiskt utmattade och som ansågs vara galna” och vidare menar 

hon att många av dessa inte tar sig ur detta tillstånd.114 Vissa kvinnliga immigranter har 

lyckats mobilisera kraft nog för att starta föreningar för att anpassa sig och skapa en tillvaro 

där en de får möjlighet att forma en ny identitet.115 En lag från 1981 tillåter immigranter att 
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skapa sammanslutningar och denna har öppnat upp dörrarna för kvinnliga immigranters 

organisering.116

Rasism, främlingsfientlighet samt nationalism är alla bidragande faktorer som i ett 

patriarkalt samhälle har skapat ett samhälle där kvinnliga immigranter, och deras döttrar, är 

”particulary vulnerable to processes of exclusion and marginalization”.117 Solidariteten mellan 

dessa kvinnor har inte visat sig komma till korta. Tillsammans har de organiserat sig för att 

kämpa för juridisk självständighet och mot de exkluderande inslagen i det franska samhället. 

Lesselier har intervjuat aktiva medlemmar i dessa sammanslutningar. Hon kom fram till att 

den mobilisering som initierades på 1980-talet inkluderar sociala och kulturella aktiviteter 

som är nära förankrade i deras mångsidiga identitet, familjerelationer och 

migrationsbakgrund. Kvinnorna tillerkändes av myndigheterna på slutet av 1980-talet en roll i 

det franska samhället som medlare.118

En organisation som uppmärksammats extra mycket är Ni putes ni soumises (Varken 

hora eller kuvad). Denna organisation riktar sig främst till unga kvinnor från Paris förorter och 

de jobbar i sekulariseringens namn mot rasism, intolerans och sexism.119 Den franska 

regeringen stödjer program för hjälp till utsatta kvinnor. Bland annat ges de politiskt och 

finansiellt stöd till ovannämnda organisation samt GAMS.120 Kvinnornas idoga kamp 

fortsätter men har svårt att finna fäste i ett samhälle där lagar utgör ytterligare ett hinder för 

deras självständighet och förverkligande av deras mänskliga rättigheter.121
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6 Arbetet avslutas 

6.1 Slutsatser

Frankrike förknippas ofta med de mänskliga rättigheterna på grund av den franska 

revolutionen. Fransmännen aspirerar ofta på att vara förespråkare för de universella 

rättigheterna. Mina slutsatser visar på en dubbelmoral i denna fråga. Rättigheterna tillfaller 

långt ifrån alla. Det är speciellt personer människor med afrikanskt ursprung, då främst 

kvinnorna, som inte kan dra fördel av denna förmånliga aspiration som den franska 

konstitutionen förespråkar. Dessa kvinnor befinner sig i en paradoxal situation präglad av 

diskriminering samt utanförskap. Detta får konsekvenser för effektiv implementering av 

förbud mot FGM/C. De franska myndigheterna har förvisso agerat kraftfullt och lyckats 

statuera exempel när det gäller FGM/C. Dock har det i samband med granskning av lagen 

framkommit att det finns en rad svårigheter och brister. Dessa svårigheter bottnar både i 

okunskap kring sedvänjan samt att de som berörs inte ”syns” i samhället vilket leder till att de 

blir svårnåbara. 

Då praktiserandet placeras i en större kontext blir frågan mer komplex och 

lagstiftningen får andra dimensioner. Den altruistiska gärningen till förmån för afrikanska 

småflickor och deras rätt till integritet kan ifrågasättas. Inom det franska samhället finns 

tydliga drag av rasism och patriarkala föreställningar. Tillsammans utgör dessa krafter en 

nästan orubblig grund för en exkludering av kvinnor med afrikanskt ursprung. På grund av ett 

kolonialt förflutet är frågan kring rasism (ras, religion, etnicitet) mycket känslig, för att inte 

säga ignorerad och förtigen. Dessutom är den franska separationen mellan vad som ses som 

privat och publikt relevant för dessa kvinnor. Förvisade till den privata sfären förblir de 

osynliga samtidigt som de nekas rätten till sin hälsa, kultur/religion, ett jobb och en dräglig 

levnadsstandard. 

Detta är en direkt följd av den strikta lagstiftningen kring nationalitet/medborgarskap 

från 1993, vars intention är att minska internationella influenser samt attityder inom det 

franska samhället. Även om Frankrike har lagstiftat till förmån för afrikanska flickor i och 



35

med lagen kring FGM/C finns här en oerhörd paradox. Kvinnorna förväntas assimileras in i 

det franska samhället och anamma dess normer. På samma gång finns det lagar och krafter 

inom samhället som direkt eliminerar vägen till integrering.

Vidare finns det en bristande förståelse dels för dessa kvinnor som individer och även 

kring den sociala dynamik som FGM/C är nära kopplat till. Frågan kring identitet skapar 

oerhörda spänningar när afrikansk tradition möter fransk rättvisa. Det kan här handla om 

föreställningar om tradition kontra modernitet. I det franska samhället verkar det dock handla 

mer om tradition kontra tradition. Att lagstifta kring FGM/C är en basal förutsättning för 

förverkligande av mänskliga rättigheter. Däremot är valet att accentuera den barbariska 

aspekten att gå ett steg längre. Incitamentet att rädda dessa småflickor skapar frågor som rör 

motivet till detta beslut. Sett till den allmänna situationen i Frankrike finns det faktorer som 

indikerar att det kan finnas underliggande motiv. Frankrike har som svunnen stormakt fått sin 

nationella självkänsla prövad på senare år. Det tycks fortfarande finns en önskan att 

krampaktigt hålla fast vid något ”urfranskt”. Denna önskan är mycket svår att uppfylla då 

Frankrike idag är något av en ”melting pot” vilket erfordrar nya synsätt snarare än bejakandet 

av gamla. Mångfalden ignoreras och priset får de afrikanska kvinnorna betala. 

Längst ut i samhällets och forskningens marginal finner vi dessa kvinnor och bristen på 

forskning bekräftar ytterligare det faktum att de har en låg status inom det franska samhället. 

Lagstiftningen tjänar även andra syften, nämligen att bevara en fransk uppfattning som går ut 

på dominans och kontroll. Den är en tydlig markering mellan ”oss civiliserade” och ”de andra 

ociviliserade”. Fransmännen tolererar inte FGM/C men de tolererar i vissa avseenden att 

kvinnor med afrikanskt ursprung förnekas andra grundläggande rättigheter. De rättigheter som 

de förnekas är en förutsättning för att de skall kunna gynnas av lagen kring FGM/C.  Det var 

paradoxalt nog en vit kvinnas stympning av sin dotter som öppnade upp dörren för 

diskussionen på allvar. När afrikanska barn utsattes var det horribelt men inte tillräckligt 

horribelt för att klassificera det som ett allvarligt brott.

Vad det innebär att vara fransk idag är svårt att definiera men nyckeln till ett fullt 

åtnjutande av sina rättigheter tycks inbegripa ett erkännande i denna fråga. Du är berättigad 

alla dina rättigheter så länge du är fransk och assimilerad medborgare. De afrikanska 

kvinnorna har själva lyckats skapa sig en tillvaro, baserad på solidaritet, i det franska 

samhället för att överleva. FGM/C står i relation till identitet och de afrikanska kvinnornas 

identitet är i konstant förvandling i det franska samhället. Det är dessa kvinnor som har 
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makten i sina händer när det gäller lagstiftningens effektivitet. 

Om de väljer at förhålla sig kritiskt till sedvänjan kan den elimineras. Valet förutsätter 

dock att det finns stöd från omgivningen och i samhället stort sett. Detta stöd kan de idag inte 

räkna med fullt ut. Det räcker inte med en lagstiftning om valet skall realiseras till förmån för 

dessa småflickor. Kvinnorna, mödrarna eller hustrurna, bör erkännas som individer och inte 

bara som ett bihang utan rättigheter. En hård lagstiftning låter fint på pappret men så länge det 

finns motkrafter som omöjliggör en effektiv implementering förblir lagen, trots ett antal 

fällande domar i Parisregionen, verkningslös och en abstrakt juridisk konstruktion i det stora 

perspektivet.

6.2 Diskutera slutsatserna

Frankrike befinner sig i nuläget i en avgörande fas. Denna studie visar på det akuta behov som 

finns när det gäller att erkänna allas rättigheter. Att de afrikanska kvinnorna inte 

uppmärksammats går hand i hand med att det finns en splittring på många plan inom det 

franska samhället och situationen är mycket laddad för vissa grupper. Min studie visar på att 

Frankrikes relation till sina forna kolonier är mycket stark. Här finns mer intressanta aspekter 

att utreda även om de inte har inkorporerats i denna studie, däribland Frankrikes utrikespolitik 

gällande just forna kolonier och mänskliga rättigheter. Frankrikes politik samt den allmänna 

opinionen tenderar att luta åt samma håll men frågan är hur länge det franska samhället kan 

blunda för att en fransk medborgare inte nödvändigtvis måste vara en vit man med basker. 

Rapporter kring lagstiftningens effektivitet är baserad på fall i Parisregionen. Paris 

symboliserar just den fragmentering som det franska samhället idag präglas av. Det finns 

tydliga uppdelningar. Vi har centrala Paris med fina butiker och bistros, vi har förorterna med 

frustrerade invandrare och i utkanterna av centrala Paris finner vi specifika kvarter. Det rör sig 

om de arabiska, de afrikanska och de asiatiska kvarteren för att nämna några. Det är en tydlig 

separering som blir talande sett till hur det franska samhället ser ut idag. Så länge en dialog 

inte kommer till stånd blir okunskap och föreställningar ett hinder för bejakandet av de 

mänskliga rättigheterna i dagens segregerade Frankrike.
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