Lästips om ”hedersbrott” och könsstympning
Några skönlitterära skildringar, några självbiografier, en och annan tidskriftsartikel, men mest faktaböcker.
Artiklar i dagspress är ej medtagna…
Listan är sammanställd i oktober 2003 och de flesta titlarna är ”köpbara” i bokhandeln – och finns att låna på
bibliotek! En del av böckerna är antologier som täcker större ämnesområden, men minst ett större bidrag som
behandlar hedersrelaterade brott eller könsstympning finns med i varje antologi. Listan gjord av Mari Printz Norell
på Brottsoffermyndighetens bibliotek.
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