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I noen samfunn er det at en jente er jomfru sett
på som veldig viktig fram til hun er gift. I noen
ekstreme tilfeller viser familien fram laken med
blodflekker til gjestene morgenen etter bryllups-
natten for å «bevise» at bruden har vært jomfru
fram til bryllupet. Hvis det ikke er blod på lakenet
vil man i disse tradisjonelle familiene mene at
bruden ikke er jomfru. Dette kan få alvorlige
konsekvenser for jentene; de kan bli ofre for vold
og mishandling, og i ekstreme tilfeller kan de bli
truet med døden. For å beskytte seg selv fra skam,
vold og mishandling hender det at jenter tar
kontakt med sykehus eller klinikker som
«reparerer» jomfruhinnen ved hjelp av kirurgi. 

At jomfruhinne er et bevis på jomfrudom er basert
på uvitenhet. Kravet om at jenta bør bevise at hun
er jomfru på bryllupsnatta ved ødeleggelse av
jomfruhinna, stemmer ikke overens med det
faktum at mange jenter faktisk er født uten
jomfruhinne. Denne tradisjonen har ingen annen
funksjon enn å kontrollere kvinners seksualitet,
og tradisjonen stammer fra primitive tider. 
Det er viktig at jentene har kunnskaper om
kroppen sin slik at de kan forsvare seg mot
urettferdighet, fysisk misbruk og psykologisk
tortur. Foreldrene må også bli informert om
kvinnekroppens fysiologi slik at de kan forsvare
døtrene sine mot diskriminerende tradisjoner.

Jomfruhinnen er en tynn hinne som finnes ved
vaginalåpningen hos noen jenter og unge kvinner.
Den består av et lag vev som delvis dekker vaginal-
åpningen. Jomfruhinnen har et hull i midten, som
enten er rundt eller ovalt, og som sørger for at
menstruasjonsblod kan strømme gjennom. 

Har alle jenter jomfruhinne?
Det finnes jenter som ikke er født med jomfru-
hinne. Jomfruhinnen er der allerede når fosteret
utvikler seg i morens mage. Men vevet som utgjør
jomfruhinnen og dekker vaginalåpningen kan bli
fullstendig delt mens barnet fremdeles er i morens
mage. Om en jente har jomfruhinne er altså ikke
tegn på om hun er jomfru eller ikke. 
Noen jenter som fremdeles er jomfruer
har ikke noen jomfruhinne. 

er du redd for å miste jomfruhinnen?

er jomfruhinnen bevis 

på at jenta er jomfru?hva er jomfruhinnen?

Jomfruhinnen er ikke nødvendigvis bevis på at
jenta er jomfru. Noen jomfruhinner er så elas-
tiske at de ikke revner eller at de bare delvis
revner ved samleie. Dermed kommer det
heller ingen blødninger. Noen jenter kan
også miste jomfruhinna helt uten å vite det. 

Du kan miste jomfruhinnen blant annet ved: 
gymnastikk, gynekologisk undersøkelse, 
eller ved bruk av tampong m.m.

Å ha eller å ikke ha jomfruhinne er derfor ikke et
bevis på om en jente er jomfru eller ikke. Man kan
heller ikke avgjøre kun ved legeundersøkelse om en
kvinne eller en ung jente har hatt vaginalt samleie. 

Gjør deg kjent med din kropp og dine
rettigheter, og kjemp for din egen personlige
frihet og anstendighet!
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