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Databas Datum Sökord Antal träffar 
LIBRIS  2014-03-24 Könsstympning* Lz 19 
  AND bok 16 
En blomma i Afrikas öken 
Ökenblomman återvänder 
Skändad:en överlevares berättelse 
Aman: en somalisk kvinnas berättelse 
Vem hör mina tårar   

   
 
5 

    
LIBRIS 2014-03-24 Kvinnlig omskärelse* Lz 14 
  AND bok  10 
Slav: en sann historia   1 
    
LIBRIS 2014-03-24 Circumcision, Female 214 
  AND bok 169 
  AND svenska  36 
Smärtans barn    1 
    
OneSearch  2014-04-02 Kvinnlig könsstympning  28 
  AND böcker 19 
Born in the big rains: A memoir of Somalia and survival   1 



	  
	  

	  

Översikt av valda biografier  Bilaga 2 

Författare  Titel  År Förlag  Handling  
Barnes, VL. & Boddy, J.    Aman: en somalisk kvinnas 

berättelse 
2006 Damm förlag Vid nio års ålder utsätts kvinnan för den smärtsamma och 

starkt traditions-bundna ceremonin, konsekvenserna av 
sstympningen färgas starkt i biografin. 

Dirie, W. En blomma i Afrikas öken 2000 Bra böcker  Vid fem års ålder blir kvinnan könsstympad i sitt hemland 
Somalia. Hon tar sig sedan till England där det uppenbaras 
för henne vid första mötet med vården att seden och 
traditionen inte förekommer överallt i världen. 

Dirie, W. Smärtans barn 2005 Bra böcker  Waris Dirie undersöker hur förekommande könsstympning 
är i Europa med hjälp av kvinnliga journalister. De stöter på 
många kvinnors berättelser och bestämmer sig att ta kontakt 
med dessa kvinnor. 

Koïta, K. Skändad: en överlevares 
berättelse 

2007 Prisma  Vid sju års ålder blir kvinnan utsatt för övergreppet i 
Senegal som bara är början på ett hårt och svårt liv. Hon blir 
bortgift och flyttar till Paris där hon kämpar emot kvinnlig 
könsstympning då hon hela livet ifrågasatt varför det 
överhuvudtaget utförs. 

Korn, F. & Eichhorst, S. Born in the big rains: a 
memoir of Somalia and 
survival 

2006 Feminist 
Press at the 
City 
University of 

Vid sju års ålder utsätts kvinnan för könsstympning i 
Somalia. Redan ett år senare tas hon till Tyskland då hennes 
komplikationer är grava där hon får behandling. 

Nazer, M. & Lewis, D. Slav: en sann historia 2004 Bonnier  Vid elva års ålder berättar flickans mamma att hon ska 
könsstympas, detta blir en oerhört känslostark och smärtsam 
resa för flickan. 

 


