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Η ομάδα της εκστρατείας ευχαριστεί τους συναδέλφους της στα τμήματα της Διεθνούς 
Αμνηστίας, της Διεθνούς Γραμματείας και του Γραφείου της Διεθνούς Αμνηστίας για την Ε.Ε. 
για τη συμβολή και την υποστήριξή τους στην ανάπτυξη της στρατηγικής αυτής.
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© END FGM - European Campaign. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η παρούσα έκδοση αποτελεί προϊόν 
πνευματικής ιδιοκτησίας αλλά μπορεί να αναπαραχθεί με οποιαδήποτε μέθοδο χωρίς αμοιβή για συμβουλευτικούς, 
προωθητικούς και διδακτικούς σκοπούς αλλά όχι για επαναπώληση.

Στο λογότυπο της εκστρατείας END FGM χρησιμοποιείται το τριαντάφυλλο για να συμβολίσει τον αγκτηριασμό, την πιο 
επώδυνη μορφή ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων (Α.Γ.Γ.Ο.) κατά την οποία τα γεννητικά όργανα 
ράβονται.. Τα κίτρινα αστέρια της σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβολίζουν την προσπάθεια της εκστρατείας END 
FGM να διασφαλίσει ότι η Ε.Ε. θα προστατεύει τις γυναίκες από τον Α.Γ.Γ.Ο. εντός και εκτός της Ευρώπης.
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Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΊΑ END FGM

Η Ευρωπαϊκή εκστρατεία END FGM

Η εκστρατεία END FGM (Τέλος στον Ακρωτηριασμό των 
Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων ) είναι μια ευρωπαϊκή 
εκστρατεία της οποίας ηγείται η Διεθνής Αμνηστία στην 
Ίρλανδία, σε συνεργασία με διάφορους οργανισμούς 
στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Στόχος 
της εκστρατείας είναι να θέσει τον ακρωτηριασμό των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων (Α.Γ.Γ.Ο.) ψηλά στην 
πολιτική ατζέντα της Ε.Ε. και να ακουστεί η φωνή 
των γυναικών και των κοριτσιών που έχουν υποστεί 
Α.Γ.Γ.Ο. και όσων κινδυνεύουν από αυτό. Η εκστρατεία 
υποστηρίζει την αναγνώριση των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και ασκεί πιέσεις στα θεσμικά όργανα  της 
Ε.Ε. προκειμένου να διασφαλίσει ότι η Ε.Ε. θα υιοθετήσει 
μία ολοκληρωμένη και συνεκτική προσέγγιση για να 
σταματήσει ο Α.Γ.Γ.Ο.

Η εκστρατεία βασίζεται και υποστηρίζει την αναγνώριση 
των αρχών μιας προσέγγισης που θα βασίζεται στα 
δικαιώματα του ανθρώπου (Human RightsBased 
Approach). Η προσέγγιση αυτή θεωρεί τον Α.Γ.Γ.Ο. 
παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, στοχεύει 
στην ενίσχυση των κατόχων δικαιωμάτων (γυναικών και 
κοριτσιών που έχουν υποστεί ή ζουν με τον κίνδυνο να 
υποστούν Α.Γ.Γ.Ο.) και επιζητά την ενεργή και ουσιώδη 
συμμετοχή όσων επηρεάζονται άμεσα από την πρακτική 
αυτή. Η ενεργή συμμετοχή των κατόχων δικαιωμάτων 
στην ανάπτυξη πολιτικών που θα επηρεάζουν τις ίδιες 
και την κοινότητά τους, είναι ζωτικής σημασίας για την 
επιτυχία όποιων μέτρων προταθούν σε επίπεδο Ε.Ε.

Αν και η εκστρατεία επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση 
του προβλήματος του Α.Γ.Γ.Ο. και την προάσπιση 
των δικαιωμάτων που παραβιάζονται από αυτή την 
πρακτική, εγγράφεται σε ένα ευρύτερο διάλογο για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, 
που λαμβάνει χώρα στην Ε.Ε. και σε τρίτες χώρες. Ο 
Α.Γ.Γ.Ο. είναι μια εκδήλωση έμφυλων παραβιάσεων των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου που στόχο έχει να ελέγξει τη 
σεξουαλικότητα και την αυτονομία των γυναικών, στοιχεία 
κοινά σε όλους τους πολιτισμούς. Παρότι προκαλεί 
τα βλέμματα λόγω της σοβαρότητας και της κλίμακας 
του, ο Α.Γ.Γ.Ο. δεν μπορεί να εξεταστεί μεμονωμένα. 
Η εκστρατεία END FGM συμβάλει στη συνέχιση ενός 
ευρύτερου φάσματος των δικαιωμάτων των κοριτσιών 
και των γυναικών.Η πρακτική του Α.Γ.Γ.Ο. συνδέεται 
στενά με την άρνηση του δικαιώματος στην υγεία. Ο 
τερματισμός του Α.Γ.Γ.Ο. περιλαμβάνει την προστασία 
κατά της βίας, κατά των διωγμών και των διακρίσεων. 
Συνεπώς, περιλαμβάνει τη μείωση του ποσοστού 
μητρικής θνησιμότητας, της βίας κατά των γυναικών και 

των κοριτσιών και την έμφυλη και ηλικιακή διάκριση. Η 
αυξημένη αναγνώριση του Α.Γ.Γ.Ο. ως λόγου για αίτηση 
ασύλου θα συμβάλει στην προστασία των κοριτσιών και 
των γυναικών έναντι στην έμφυλη βία από μη κρατικούς 
φορείς.

Η εκστρατεία αυτή συμβάλει σε μία διεθνή κίνηση 
κινητοποίησης που αναγνωρίζει την αναγκαιότητα 
σύμπραξης για να σταματήσει ο Α.Γ.Γ.Ο. Η διεθνής 
αυτή αποφασιστικότητα εκφράζεται από την έγκριση 
της διυπηρεσιακής δήλωσης των Ηνωμένων Εθνών (το 
2008), την οδηγία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για 
τους Πρόσφυγες (UNHCR) για τον Α.Γ.Γ.Ο. (το 2009), 
αρκετές εκκλήσεις από τις Ειδικές Διαδικασίες των 
Ηνωμένων Εθνών και από όργανα ελέγχου εφαρμογής 
των συνθηκών. Η δημιουργία της Ομάδας Εργασίας 
των Δωρητών για τον Α.Γ.Γ.Ο., στην οποία συμμετέχει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμβάλει σε αυτή την παγκόσμια 
προσπάθεια. Η κινητοποίηση αυτή γίνεται επίσης σε 
εθνικό επίπεδο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την 
ανάπτυξη Εθνικών Σχεδίων Δράσης για τον Α.Γ.Γ.Ο. σε 
αρκετά κράτη μέλη. 

Τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στην πρόοδο της προσπάθειας για να σταματήσει 
ο Α.Γ.Γ.Ο. στην Ε.Ε. και στις τρίτες χώρες. Ήδη το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει από το Συμβούλιο 
και τα Κράτη Μέλη να κάνουν θετικά βήματα για να 
σταματήσει ο Α.Γ.Γ.Ο. Η Επιτροπή έχει χρηματοδοτήσει 
προγράμματα σχετικά με τον Α.Γ.Γ.Ο. στην Ε.Ε. και 
έχει στηρίξει τις προσπάθειες για να σταματήσει η 
πρακτική αυτή σε τρίτες χώρες. Ο Α.Γ.Γ.Ο. αναφέρεται 
στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης, στις οδηγίες για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου και στις πολιτικές της Ε.Ε.  
Ωστόσο, τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. έχουν κι άλλες 
δυνατότητες για να συμβάλουν στη διεθνή πρόοδο της 
προσπάθειας να σταματήσει η πρακτική αυτή. Κάποιες 
από αυτές τις δυνατότητες αναπτύσσονται ως σημαντικές 
διαστάσεις στο παρόν έγγραφο.

 1 Τα σχέδια δράσης αναπτύχθηκαν ως μέρος του σχεδίου Daphne, που 
χρηματοδότησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συντόνισε το Euronet-FGM και 
παρουσίασαν ΜΚΟ στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και τη Νορβηγία το 2008-
2009. Νέα σχέδια δράσης αναπτύχθηκαν σε οκτώ χώρες: Αυστρία, Δανία, 
Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ηνωμένο βασίλειο, Γερμανία και Ιταλία. 
Τέσσερις χώρες ήδη είχαν σχέδια (Βέλγιο, Γαλλία, Ολλανδία, Νορβηγία) 
αλλά κατόρθωσαν να ανοίξουν το θέμα του Α.Γ.Γ.Ο. με επιτυχία ή να 
προσθέσουν νέα στοιχεία στο υπάρχον σχέδιο (Ολλανδία). Στο τελικό 
στάδιο του σχεδίου (τέλη Μαΐου 2009), η Φινλανδία ανακοίνωσε ότι θα 
ανέπτυσσε ένα εθνικό σχέδιο δράσης για να εμποδίσει τον Α.Γ.Γ.Ο. Αν και 
η Σουηδία είχε παλαιότερα σχέδιο δράσης, αυτό έχει πλέον εκπνεύσει και 
δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα νέο
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ΟΊ ΕΤΑΊΡΟΊ ΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΊΑΣ

Οι Εταίροι της Εκστρατείας

Η Ευρωπαϊκή Εκστρατεία END FGM. συνεργάζεται με 12 οργανισμούς που ειδικεύονται στο θέμα του Α.Γ.Γ.Ο.. Οι συνεργαζόμενες 
οργανώσεις εργάζονται απευθείας με γυναίκες και κορίτσια που έχουν υποστεί Α.Γ.Γ.Ο. Οι εταίροι της συνεργασίας εργάζονται επίσης 
με κοινότητες όπου γίνεται Α.Γ.Γ.Ο., θρησκευτικούς ηγέτες και ασκούν πιέσεις στις εθνικές κυβερνήσεις τους. Οι εταίροι της εκστρατείας 
εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε 12 κράτη μέλη

Kvinnointegritet (Ακεραιότητα των 
Γυναικών Σουηδία) Vantaan Nicehearts RY

(Φινλανδία)

Moteru informacijos centras 
(Κέντρο Πληροφόρησης 
για Γυναικεία Ζητήματα 

Λιθουανίας)

FGM – HILFE (Austria)

Ιταλική Ένωση για τις 

Γυναίκες σε Ανάπτυξη 

(AIDOS Ιταλία)

Ένωση ανδρών και γυναικών 
από την Αφρική και την 

Ευρώπη για την Κατάργηση του 
Ακρωτηριασμού των Γυναικείων 

Γεννητικών Οργάνων (GAMS 
Γαλλία)

Associação para o Planeamento 
da Família (APF Πορτογαλία)

Ένωση ανδρών και γυναικών από 
την Αφρική και την Ευρώπη για την 
Κατάργηση του Ακρωτηριασμού των 

Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων
(GAMS Βέλγιο)

FORWARD (Ίδρυμα για την Υγεία των 
Γυναικών, την Έρευνα και την Ανάπτυξη 

United Kingdom)
Federatie van Somalische 
Associaties (Ομοσπονδία 

των Σομαλικών Ενώσεων της 
Ολλανδίας)

Akina Dada Wa Africa
(AkiDwA Ιρλανδία)

Μεσογειακό Ινστιτούτο 
Μελετών Κοινωνικού Φύλου 

(MIGS) (Κύπρος)
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ΤΊ ΕΊΝΑΊ Ο ΑΓΓΟ;

Τι είναι ο Α.Γ.Γ.Ο.;

Ο Α.Γ.Γ.Ο. μπορεί να είναι διαφορετικού τύπου και να 
επιφέρει διαφορετικές συνέπειες στις γυναίκες και στα 
κορίτσια. Σε κάθε περίπτωση πάντως, περιλαμβάνει 
την εκτομή, τη ραφή ή τη μερική ή ολική αφαίρεση των 
εξωτερικών γυναικείων γεννητικών οργάνων για μη 
θεραπευτικούς λόγους. Ο ακρωτηριασμός υγιών τμημάτων 
του σώματος έχει καταστροφικές συνέπειες για την 
υγεία και την ευημερία των γυναικών και των κοριτσιών. 
Υπάρχουν αρκετοί τύποι Α.Γ.Γ.Ο., οι οποίοι διαφέρουν από 
κοινότητα σε κοινότητα. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη 
κατηγοριοποίηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
(WHO) από το 2008 ορίζονται τέσσερις τύποι Α.Γ.Γ.Ο

      «Ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων (Α.Γ.Γ.Ο.) 
δηλώνει κάθε διαδικασία που περιλαμβάνει μερική ή ολική αφαίρεση 
των εξωτερικών γεννητικών οργάνων ή την πρόκληση οποιουδήποτε 
άλλου τραυματισμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων για μη 
ιατρικούς λόγους.»

                               Κοινή δήλωση των WHΟ/UNICEF/UNFPA (1997)

•  Tύπος I - Μερική ή ολική αφαίρεση της 
κλειτορίδας και/ή της ακροποσθίας της κλειτορίδας 
(κλειτοριδεκτομή).

•  Tύπος II - Μερική ή ολική αφαίρεση της κλειτορίδας 
και των μικρών χειλέων, με ή χωρίς εκτομή των 
μεγάλων χειλέων (εκτομή).

•  Tύπος III - Στένεμα του κολπικού ανοίγματος με τη 
δημιουργία καλύμματος και τη συρραφή των μικρών 
χειλέων και/ή των μεγάλων χειλέων, με ή χωρίς εκτομή 
της κλειτορίδας (αγκτηρια-σμός).

•  Tύπος IV - Κάθε άλλη επιβλαβής για τα γυναικεία 
γεννητικά όργανα διαδικασία, η οποία γίνεται για μη 
ιατρικούς λόγους. Παραδείγματος χάρη, διάτρηση, 
τρύπημα, γδάρσιμο και καυτηριασμός

Πρόσφατες εκτιμήσεις δείχνουν ότι περίπου το 90% των 
περιπτώσεων περιλαμβάνει κλειτοριδεκτομή, εκτομή ή 
περιπτώσεις όπου στα γεννητικά όργανα των κοριτσιών 
πραγματοποιείται μια «εγκοπή» αλλά δεν αφαιρείται 
σάρκα (Τύπος IV), και περίπου το 10% είναι αγκτηριασμοί.

ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο Α.Γ.Γ.Ο.;

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι περίπου 100-
140 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια έχουν υποβληθεί 
σε Α.Γ.Γ.Ο., και εκτιμάται ότι 3 εκατομμύρια κινδυνεύουν 
να υποβληθούν σε αυτόν κάθε χρόνο. Η πρακτική του 
Α.Γ.Γ.Ο. είναι ευρέως διαδεδομένη σε μεγάλες περιοχές της 
Αφρικής, σε κάποιες χώρες της Μέσης Ανατολής καθώς 
και σε  κάποιες περιοχές της Ασίας και της Λατινικής 
Αμερικής. Η πρακτική συναντάται επίσης συχνά στην Ε.Ε. 
σε  ορισμένες κοινότητες που κατάγονται από

 χώρες όπου γίνεται Α.Γ.Γ.Ο.. Ο ακριβής αριθμός των 
γυναικών που έχουν υποστεί Α.Γ.Γ.Ο. στην Ευρώπη 
παραμένει άγνωστος, παρότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
εκτιμά ότι πλησιάζει τις 500.000 ενώ επιπλέον 180.000 
γυναίκες και κορίτσια κινδυνεύουν να υποβληθούν σε αυτή 
την πρακτική κάθε χρόνο.



5
 ΤΕΛΟΣ ΣΤΟΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΓΊΑΤΊ ΓΊΝΕΤΑΊ Ο ΑΓΓΟ;

Γιατί γίνεται ο Α.Γ.Γ.Ο.;

Η πρακτική του Α.Γ.Γ.Ο. υπαγορεύεται από πληθώρα 
πεποιθήσεων που την προωθούν ως ωφέλιμη για την 
υγεία και την υγιεινή, και από λόγους θρησκευτικούς, που 
βασίζονται στην παράδοση ή σχετίζονται με το φύλο. 
Συχνά θεωρείται τελετουργικό ενηλικίωσης για τα κορίτσια 
που επιβεβαιώνει τη θέση τους και ότι πληρούν πλέον 
τις προϋποθέσεις για να παντρευτούν στους κόλπους 
της κοινότητας. Η απόφαση να υποβληθεί το κορίτσι σε 
ακρωτηριασμό των γεννητικών του οργάνων συνήθως 
λαμβάνεται από τους γονείς του ή από κοντινούς συγγενείς. 
Η επιλογή να μην υποβληθεί το κορίτσι σε ακρωτηριασμό 
των γεννητικών του οργάνων συχνά συναντά την έντονη 
αντίδραση της κοινότητας καθώς ο Α.Γ.Γ.Ο. είναι μια βαθιά 
ριζωμένη παράδοση στις κοινωνικές, οικονομικές και 

πολιτικές δομές. Για να σταματήσει ο Α.Γ.Γ.Ο., απαιτείται η 
συλλογική απόφαση από μία κοινότητα ώστε τα κορίτσια 
που δεν θα υποβληθούν σε Α.Γ.Γ.Ο. και οι οικογένειές τους 
να μην ντρέπονται και να μην αποξενωθούν. Πρόκειται 
για μια κοινωνικο-οικονομική αλλαγή που πρέπει να 
τύχει υποστήριξης σε εθνικό επίπεδο και προϋποθέτει τη 
συνεργασία με τα ΜΜΕ, την κυβέρνηση, το κοινοβούλιο και 
την κοινωνία των πολιτών. Καθώς η πρακτική δεν γνωρίζει 
σύνορα, απαιτεί διασυνοριακή προσέγγιση όσον αφορά τη 
συνεργασία των εμπλεκομένων μερών. Δηλαδή, οργανισμών 
που διαδραματίζουν συνδετικό ρόλο, αρχηγούς κοινοτήτων, 
επαγγελματίες του κλάδου της υγείας και αντιπροσώπους 
των κυβερνήσεων. 

 Ο Α.Γ.Γ.Ο. ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

‘Όλοι οι τύποι του Α.Γ.Γ.Ο. αναγνωρίζονται διεθνώς ως 
κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
των γυναικών και των κοριτσιών. Η πρακτική αυτή 
στερεί από τις γυναίκες και τα κορίτσια το δικαίωμα:

• Στη σωματική και διανοητική ακεραιότητα
• Στην ελευθερία από τη βία
• Στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας
• Στην ελευθερία από τη διάκριση για λόγους φύλου
• Στην ελευθερία από βασανιστήρια, σκληρή,

απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση
• Στη ζωή (όταν η πρακτική καταλήγει στο θάνατο)

Τα δικαιώματα αυτά προστατεύονται σε διάφορα 
διεθνή έγγραφα, συνθήκες και έγγραφα συναίνεσης, 
συμπεριλαμβανομένων:

• Της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων και 
Άλλης Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής 
Μεταχείρισης ή Τιμωρίας

• Του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και 
Πολιτικά Δικαιώματα

• Του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, 
Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα

• Της Σύμβασης για την Εξάλειψη κάθε Μορφής 
Διάκρισης κατά των Γυναικών

• Της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού

• Της Σύμβασης για το Καθεστώς των 
Προσφύγων και του Πρωτοκόλλου της για το 
Καθεστώς των Προσφύγων

• Του Αφρικανικού Χάρτη για τα Δικαιώματα 
του Ανθρώπου και των Λαών (ο Χάρτης της 
Μπαντζούλ) και του Πρωτοκόλλου του για 
τα Δικαιώματα των Γυναικών στην Αφρική 
(Πρωτόκολλο του Μαπούτο)

• Του Αφρικανικού χάρτη για τα Δικαιώματα και 
την Ευημερία των Παιδιών

• Της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία 
τωνΑνθρωπίνων Δικαιωμάτων και των 
Θεμελιωδών Ελευθεριών

• Του Χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα 
Θεμελιώδη Δικαιώματα 

• Της Διακήρυξης του Πεκίνου και της 
Πλατφόρμας Δράσης που εγκρίθηκε από την 
Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες

• Της Διακήρυξης της Γενικής Συνέλευσης του 
ΟΗΕ για την εξάλειψη της Βίας κατά των 
Γυναικών

• Του Προγράμματος Δράσης της Διεθνούς
Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη

• Της Οικουμενικής Διακήρυξης της UNESCO για 
την Πολιτισμική Ποικιλομορφία
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ΒΑΣΊΚΗ ΔΊΑΣΤΑΣΗ # 1: ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Βασική Διάσταση # 1: Συλλογή δεδομένων

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 500.000 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΕΧΟΥΝ 
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ Α.Γ.Γ.Ο. ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΗ 
 
Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
εκτιμάται ότι περίπου 500.000 γυναίκες και κορίτσια που 
ζουν στην Ευρώπη έχουν υποβληθεί σε Α.Γ.Γ.Ο.. Ενώ σε 
ορισμένες χώρες της Ε.Ε., εκτιμάται ότι οι γυναίκες που 
έχουν υποβληθεί σε Α.Γ.Γ.Ο. ή τα κορίτσια που κινδυνεύουν 
να υποβληθούν έχουν δημοσιευθεί, συχνά οι εκτιμήσεις 
αυτές έχουν γίνει κατά παρεκβολή των ισχυόντων στοιχείων 
για τις χώρες προέλευσης στα στοιχεία από την απογραφή 
του πληθυσμού στις χώρες παραμονής. Η μέθοδος αυτή 
είναι ενδεικτική του εύρους του προβλήματος στην Ευρώπη, 
αλλά πρέπει να σημειωθεί ότι ενέχει πολλά ελαττώματα. 
Συγκεκριμένα, οι εκτιμήσεις αναφέρονται στην εθνικότητα 
και όχι στην εθνοτική ομάδα στην οποία ανήκουν οι γυναίκες 
και τα κορίτσια. Μέσα στην ίδια χώρα, η συχνότητα του 
Α.Γ.Γ.Ο. διαφέρει κατά πολύ ανάμεσα στις διάφορες 
εθνοτικές ομάδες. Οι εκτιμήσεις αυτές συνήθως δεν 
λαμβάνουν υπόψη τους αιτούντες άσυλο, τους μετανάστες 
χωρίς χαρτιά ή τους μετανάστες δεύτερης γενιάς που 
κινδυνεύουν να υποβληθούν σε Α.Γ.Γ.Ο..

Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει συλλογή δεδομένων που να 
επιτρέπει να γίνει μία σύγκριση ή μία εκτίμηση του μεγέθους 
του προβλήματος στην Ευρώπη. Μία τέτοια εκτίμηση είναι 
απαραίτητη για να παρατηρηθεί οποιαδήποτε αύξηση ή 
μείωση του αριθμού των γυναικών που έχουν υποβληθεί 
σε Α.Γ.Γ.Ο. και των κοριτσιών που κινδυνεύουν, και 
για να υπολογιστούν οι αλλαγές στη συμπεριφορά και 
τη στάση όσον αφορά τον Α.Γ.Γ.Ο.. Είναι απαραίτητα 
δεδομένα σχετικά με όλες τις διαστάσεις του ζητήματος που 
αναφέρονται στην εκστρατεία (υγεία, βία κατά των γυναικών 
και των κοριτσιών, άσυλο και ανάπτυξη συνεργασίας) για 
να συγκεκριμενοποιηθεί η ανάγκη πόρων, η υλοποίηση 
αποτελεσματικών προγραμμάτων και η εφαρμογή μέτρων, 
καθώς και για να υπολογιστεί ο αντίκτυπος των πολιτικών 
που έχουν εφαρμοστεί για την εξάλειψη του Α.Γ.Γ.Ο.. 
Ποιοτικά δεδομένα σχετικά με την κοινωνικο-πολιτισμική 
διάσταση του Α.Γ.Γ.Ο. είναι απαραίτητα για να αναλυθεί το 
αν οι πεποιθήσεις που στηρίζουν την πρακτική στην Ε.Ε. 
διαφέρουν από αυτές στη χώρα καταγωγής. Η κατανόηση 
αυτής της διάστασης είναι απαραίτητη για το σχεδιασμό 
στρατηγικών για να αλλάξει η στάση απέναντι στο ζήτημα

© Oleksiy Mark - Fotolia.com

    ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ       
    ΕΠΙΠΕΔΟ Ε.Ε.

 Οι έρευνες για τις γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε 
Α.Γ.Γ.Ο. σε μεμονωμένα κράτη μέλη της Ε.Ε. είναι 
περιορισμένες και επομένως, χρειάζονται έρευνες σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάτι τέτοιο θα αφορούσε ένα 
σημαντικό αριθμό γυναικών που έχουν υποβληθεί 
σε Α.Γ.Γ.Ο., οι ζωές των οποίων θα μπορούσαν να 
βελτιωθούν. Επιπλέον, θα ήταν σημαντικό να αντλούσαμε 
από τη γνώση και την εμπειρία της Ε.Ε. για το σχεδιασμό 
και την ανάπτυξη μεθόδων έρευνας. Τα θεσμικά 
όργανα της Ε.Ε. έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν, 
να χρηματοδοτήσουν και να συντονίσουν αυτές τις 
ερευνητικές δραστηριότητες. Εντός των ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων, η αναγνωρισμένη ανάγκη για 
ολοκληρωμένη και ουσιαστική συλλογή δεδομένων 
σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ισότητα 
μεταξύ των φύλων στην Ε.Ε. οδήγησε στη δημιουργία δύο 
νέων υπηρεσιών. Η Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα (FRA) ιδρύθηκε το 2007. 
Στόχος της είναι να αφυπνίσει τους πολίτες σχετικά με τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και να παρέχει συγκριτικά στοιχεία, 
συμβουλές και εμπειρογνωμοσύνη βάσει στοιχείων στα 
θεσμικά όργανα της Ε.Ε. και τα κράτη μέλη της Ε.Ε. 
Το Ευρωπαϊκό Ίνστιτούτο για την Ίσότητα των Φύλων 
(EIGE) ιδρύθηκε το 2007. Συνολικός του στόχος είναι να 
προωθήσει την ισότητα των δύο φύλων και να συμβάλει 
στην καταπολέμηση των διακρίσεων με βάση το φύλο. Θα 
παρέχει επίσης τεχνική υποστήριξη στα θεσμικά όργανα 
της Ε.Ε. και στα κράτη μέλη.  Εκτός από τις νέες αυτές 
υπηρεσίες, η EUROSTAT αποτελεί το Στατιστικό Γραφείο 
της Ε.Ε. με καθήκον να παρέχει στην Ε.Ε. στατιστικά 
στοιχεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα οποία θα διευκολύνουν 
τη σύγκριση μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ περιοχών. 
Διεξάγει έρευνες σε διάφορους τομείς όπως η υγεία, οι 
συνθήκες διαβίωσης, η κοινωνική προστασία και η ποινική 
δικαιοσύνη.



7
 ΤΕΛΟΣ ΣΤΟΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΒΑΣΊΚΗ ΔΊΑΣΤΑΣΗ # 1: ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

«Βλέπω πάνω από 400 γυναίκες και κορίτσια στην Κλινική African Well Woman’s στα νοσοκομεία Guy’s and St Thomas στο Λονδίνο με 

προβλήματα που σχετίζονται με τον Α.Γ.Γ.Ο., όπως φλας-μπακ, μνήμες, υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις και δυσκολίες κατά τη διάρκεια 

της εγκυμοσύνης και του τοκετού. Εξάλλου, το γεγονός ότι ο Α.Γ.Γ.Ο. τοποθετείται στη σεξουαλική και αναπαραγωγική σφαίρα, τον καθιστά 

θέμα ταμπού σε πολλούς πολιτισμούς και οι γυναίκες συχνά δεν θέλουν να μιλήσουν για τις εμπειρίες τους. Ο συνδυασμός αυτών των 

παραγόντων οδήγησε στο να είναι πιο βολικό να αγνοούμε τον Α.Γ.Γ.Ο.. Ωστόσο, πιστεύω ότι οι όσοι εργάζονται στο χώρο της υγείας είναι 

στην κατάλληλη θέση για να αναγνωρίσουν και να καταγράψουν περιπτώσεις Α.Γ.Γ.Ο. και να ενημερώσουν τις κοινότητες για τη νομοθεσία.  

Ως ειδικός σε αυτόν τον τομέα, πιστεύω ότι είναι απαραίτητη η συμμετοχή της Ε.Ε. στη συλλογή δεδομένων 

και στο συντονισμό των δράσεων σχετικά με τον Α.Γ.Γ.Ο. σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να γνωρίζουμε το 

μέγεθος του προβλήματος σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Πρέπει να συγκεντρώσουμε δεδομένα για να έχουμε μια 

ιδέα για τη συχνότητα του φαινομένου. Πρέπει επίσης να ασχοληθούμε με τα ζητήματα της προστασίας του 

παιδιού.»

Δρ. Comfort Momoh, Ειδική στον Α.Γ.Γ.Ο./Δημόσια Υγεία, Κλινική African Well Woman’s, Ηνωμένο Βασίλειο

 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΊΑ- END FGM. THE END FGM-EUROPEAN CAMPAIGN:

 Προτρέπει τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. (την Επιτροπή, 
το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο) δυνάμει του 
ψηφίσματος του 2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά με τον Α.Γ.Γ.Ο., να ζητήσουν τα ακόλουθα 
από την FRA:

• Να συμπεριλάβει τον Α.Γ.Γ.Ο. στον προσδιορισμό   
των δεικτών για τις οργανώσεις παροχής υπηρεσιών 
ως σχετικό με τα δικαιώματα των γυναικών και των 
παιδιών. Να διεξάγει έρευνες ως προς τις πρακτικές 
και τα μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της 
πρόσβασης στην υγεία για γυναίκες που έχουν 
υποβληθεί σε Α.Γ.Γ.Ο. και αιτούνται άσυλο.  Τέλος, 
κατά την ανάλυση των ορθών πρακτικών που 
αφορούν την ίση πρόσβαση στη δικαιοσύνη, η FRA θα 
μπορούσε να επιχειρήσει να αξιολογήσει τα υπάρχοντα 
ένδικα μέσα για την προστασία των γυναικών και των 
κοριτσιών που κινδυνεύουν να υποβληθούν σε Α.Γ.Γ.Ο.

 Προτρέπει τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. δυνάμει του 
ψηφίσματος του 2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
για τον Α.Γ.Γ.Ο., να ζητήσει τα ακόλουθα από το 
EIGE:

 

• Ευθυγραμμιζόμενο με το στόχο και τα καθήκοντα 
όπως αυτά ορίζονται από τον ιδρυτικό κανονισμό του 
Ίνστιτούτου,θα πρέπει να αναπτύσσει και να εδραιώνει 
τα δικαιώματα του ανθρώπου βάσει μεθοδολογικών 
εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
την προσέγγιση σε επίπεδο Ε.Ε. της ποσοτικής και 
ποιοτικής συλλογής δεδομένων για τον Α.Γ.Γ.Ο.. 
Αυτό θα πρέπει να γίνει σε στενή συνεργασία με 
τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τους 
εκπροσώπους των κοινοτήτων, γυναίκες και κορίτσια 
που αφορά άμεσα ο Α.Γ.Γ.Ο., πεπειραμένους 
κοινωνιολόγους, εθνολόγους και ανθρωπολόγους.

 
Προτρέπει τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. να ζητήσουν τα 
ακόλουθα από τη EUROSTAT:
 
• Να συντονίσει και να στηρίξει την ανάπτυξη εθνικών 

ερευνών για να εκτιμηθεί η συχνότητα του Α.Γ.Γ.Ο. 
στην Ε.Ε. Οι έρευνες αυτές θα πρέπει να διεξαχθούν 
σε στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους 
ώστε να ληφθεί υπόψη το εθνικό πλαίσιο.



ΤΕΛΟΣ ΣΤΟΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ

8

ΒΑΣΊΚΗ ΔΊΑΣΤΑΣΗ # 2: ΥΓΕΊΑ

«Οι επισκέψεις στο γιατρό είναι μαρτύριο για μένα και για άλλα κορίτσια που έχουν υποβληθεί σε 
Α.Γ.Γ.Ο.. Η πρώτη αντίδραση των γιατρών είναι το σοκ και η δυσπιστία. Ρωτάνε τι συνέβη, θεωρώντας 
ότι πρόκειται για τραυματισμό ή ατύχημα. Κάθε φορά που πηγαίνω σε καινούριο γιατρό, πρέπει να του 
εξηγώ τι είναι ο Α.Γ.Γ.Ο.. Άλλα κορίτσια που ξέρω, αποφεύγουν να πηγαίνουν στο γιατρό γιατί ντρέπονται 
που πρέπει να δίνουν εξηγήσεις κάθε φορά.»

Βασική Διάσταση # 2: Υγεία

ΓΕΓΟΝΟΣ: Ο Α.Γ.Γ.Ο. ΑΠΟΤΕΛΕΙ 
ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
 
Εκτιμάται ότι 500.000 γυναίκες και κορίτσια που έχουν 
υποβληθεί σε Α.Γ.Γ.Ο. ζουν στην Ε.Ε. Τα κράτη μέλη 
της Ε.Ε. πρέπει να σέβονται το δικαίωμα στην υγεία των 
γυναικών που έχουν υποστεί Α.Γ.Γ.Ο. και να τους παρέχουν 
διαθέσιμες, προσβάσιμες, αποδεκτές και ποιοτικές 
υπηρεσίες υγείας, συμπεριλαμβανομένων συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. Όταν οι επαγγελματίες του χώρου της υγείας 
δεν γνωρίζουν για τον Α.Γ.Γ.Ο., μπορεί να οδηγηθούν σε 
επείγουσες καισαρικές τομές που αποτελούν μη απαραίτητο 
κίνδυνο και είναι δαπανηρές. Η γενική ευαισθητοποίηση 
σχετικά με τον Α.Γ.Γ.Ο. είναι επίσης σημαντική για όλες 
τις γυναικολογικές εξετάσεις καθώς μπορεί να είναι πολύ 
επώδυνες και να στιγματίσουν τις γυναίκες και τα κορίτσια 
που έχουν υποβληθεί σε Α.Γ.Γ.Ο.. Τα πρωτόκολλα υγεία 
που αφορούν τον επαναγκτηριασμό (επανασυρραφή 
του κόλπου) είναι απαραίτητα καθώς υπάρχουν στοιχεία 
για επαγγελματίες γιατρούς σε ευρωπαϊκές χώρες που 
προχωρούν σε επαναγκτηριασμό μετά τη γέννα, πιθανότατα 
λόγω έλλειψης τυποποιημένων πρακτικών και ιατρικών 
κατευθυντήριων γραμμών. Ο επαναγκτηριασμός, σύμφωνα 
με τη νομοθεσία των περισσότερων κρατών, είναι μία μορφή 
Α.Γ.Γ.Ο. και επομένως είναι παράνομος. Οι κατευθυντήριες 
γραμμές θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουν το ζήτημα 
της ιατρικοποίησης του Α.Γ.Γ.Ο. (όταν η πρακτική 
πραγματοποιείται από επαγγελματίες σε κάποιο 
νοσοκομείο), μία αυξανόμενη τάση που καταδικάζεται από 
τον Παγκόσιος Οργανισμός Υγείας. Επιπλέον, το υπάρχον 
πλαίσιο χορήγησης δικαιωμάτων ιατρικής περίθαλψης σε 
πρόσφυγες και άλλους μετανάστες στην Ε.Ε. δεν είναι σε 
θέση να αντιμετωπίσει επαρκώς τους κοινωνικούς φραγμούς 
που εμποδίζουν περιθωριοποιημένες ομάδες να έχουν 
πρόσβαση σε ζωτικές υπηρεσίες υγείας. Οι κοινωνικοί 
αυτοί φραγμοί περιλαμβάνουν τη γλώσσα, την έλλειψη 
ικανών διερμηνέων, διαφορετικούς τρόπους κατανόησης 

και αντιμετώπισης των ασθενειών, καθώς και άγνοια για τις 
διαθέσιμες υπηρεσίες υγείας.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ 
ΕΠΙΠΕΔΟ Ε.Ε.
 
Η Ε.Ε. και τα κράτη μέλη της πρέπει να προσπαθήσουν 
να διευρύνουν τις δυνατότητες του κλάδου της υγείας 
προκειμένου να ανταποκριθεί στις συγκεκριμένες ανάγκες 
των γυναικών και των κοριτσιών που έχουν υποβληθεί σε 
Α.Γ.Γ.Ο.. Αν και η παροχή ιατρικής περίθαλψης είναι ζήτημα 
εσωτερικής πολιτικής των κρατών μελών, η Ε.Ε. μπορεί 
να συντονίσει και να επαινέσει το έργο των κρατών μελών 
διευκολύνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων 
πρακτικών, να προχωρήσει στην ανάπτυξη πρωτοκόλλων 
υγείας και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, να χρηματοδοτήσει 
μελέτες σκοπιμότητας και ερευνητικά προγράμματα που θα 
συμβάλουν στις γνώσεις της Ε.Ε. Η τρέχουσα στρατηγική 
της Ε.Ε. για την υγεία διέπεται από τέσσερις θεμελιακές 
αξίες: οικουμενικότητα, πρόσβαση σε ποιοτική περίθαλψη, 
ισότητα και αλληλεγγύη. Η δέσμευση για να μειωθούν 
οι ανισότητες στην υγεία και για να συμπεριληφθεί η 
διάσταση του φύλου είναι προτεραιότητα της στρατηγικής 
αυτής. Το πρόγραμμα της Ε.Ε. για την υγεία διευθύνει η 
Εκτελεστική Υπηρεσία για την Υγεία και τους Καταναλωτές 
(EAHC) η οποία διαθέτει αρκετούς χρηματοοικονομικούς 
μηχανισμούς για να υποστηρίζει οργανώσεις που εργάζονται 
ευθυγραμμισμένες με τους στόχους της πολιτικής για την 
υγεία της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων επιχορηγήσεων για 
προγράμματα, λειτουργικών επιχορηγήσεων και οικονομική 
υποστήριξη για συνέδρια. Άλλα έγγραφα της Ε.Ε. για την 
προώθηση της υγείας στα κράτη μέλη περιλαμβάνουν: 
την Ανοιχτή Μέθοδο Συντονισμού (OMC), ένα πλαίσιο 
που δημιουργήθηκε για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών 
μελών της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένου και του τομέα της 
ιατρικής περίθαλψης, και την Επιτροπή για την Κοινωνική 
Προστασία (SPC), ένα συμβουλευτικό σώμα που έχει 
ρόλο να διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, 
πληροφοριών και εμπειριών.

Ifrah Ahmed, Δυνατή Φωνή της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας - END FGM
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KEY DIMENSION # 2: HEALTH

«Ένα πρωί, δέχτηκα ένα επείγον τηλεφώνημα από έναν γιατρό που έκανε την πρακτική του σε κάποια μαιευτική 
κλινική στο Βέλγιο. Δεν ήξερε πώς να χειριστεί την περίπτωση μιας Σομαλής που ήταν 9 μηνών έγκυος και γεννούσε. 
Η μαιευτική ομάδα δεν ήξερε αν θα μπορούσε να γεννήσει λόγω του αγκτηριασμού ή αν έπρεπε να κάνουν 
επείγουσα καισαρική τομή. Τηλεφώνησαν σε αρκετούς γυναικολόγους αλλά κανένας δεν ήξερε τι έπρεπε να γίνει. 
Τελικά, τηλεφώνησαν σε εμένα γιατί μόλις είχα επιστρέψει από μία αποστολή στη Σομαλία. Έπρεπε να εξηγήσω 
στο γιατρό από το τηλέφωνο πώς να κάνει απο-αγκτηριασμό (αφαίρεση ραμμάτων) σύμφωνα με τις συστάσεις του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO). Μου τηλεφώνησαν πάλι μετά τον τοκετό για να μου πουν ότι όλα πήγαν 
καλά. Ήταν η αφορμ  που με ώθησε να κάνω κάτι και να ξεκινήσω να γράφω τον πρώτο οδηγό 
για τον απο-αγκτηριασμό στο Βέλγιο. Το Υπουργείο Υγείας διανέμει τώρα τον οδηγό αυτό σε 
όλες τις πτέρυγες  μαιευτικής στο Βέλγιο.»

Fabienne Richard, Midwife, Institute of Tropical Medicine, Antwerp

 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ - END FGM:

Προτρέπει τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. να 
προχωρήσουν σε συγκεκριμένα βήματα για να 
στηρίξουν το στόχο της μείωσης των ανισοτήτων στην 
υγεία, οι οποίες πλήττουν τις γυναίκες και τα κορίτσια 
που έχουν υποβληθεί σε Α.Γ.Γ.Ο.

Συνεπώς, ζητά τα ακόλουθα από την Εκτελεστική 
Υπηρεσία για την Υγεία και τους Καταναλωτές 
(EAHC)
• να δεχτεί προσφορές και να αναθέσει το 

σχεδιασμό και την παράδοση στοχευμένων 
εκπαιδευτικών ενοτήτων για επαγγελματίες του 
κλάδου της περίθαλψης που θα μπορούν επίσης να 
συμπεριληφθούν στα εκπαιδευτικά προγράμματα 
για μαιευτήρες, νοσοκόμους, οικογενειακούς 
γιατρούς, γυναικολόγους και άλλα σχετικά 
επαγγέλματα του κλάδου της περίθαλψης. Θα πρέπει 
επιπλέον να υποστηρίξει ολιστικά προγράμματα  
που έχουν στόχο να προσφέρουν ψυχολογική και 
ιατρική βοήθεια, παράλληλα με πληροφόρηση για τα 
δικαιώματα και τα διαθέσιμα ένδικα μέσα, τα οποία 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι γυναίκες και τα 
κορίτσια που έχουν υποβληθεί σε Α.Γ.Γ.Ο.

• να ενθαρρύνει την έρευνα προγραμμάτων υγείας 
ή πολιτιστικής μεσολάβησης για να προωθήσει 
την πρόσβαση στην περίθαλψη και τις στοι-
χειώδεις γνώσεις σε θέματα υγείας στις κοινότητες 
όπου εφαρμόζεται η πρακτική του Α.Γ.Γ.Ο. Τα 
προγράμματα αυτά θα πρέπει να αναπτυχθούν 

σε συνεργασία με τις υπηρεσίες υγείας, τους 
εκπροσώπους των κοινοτήτων, τους εκπροσώπους 
των γυναικών και κοριτσιών που έχουν υποβληθεί 
σε Α.Γ.Γ.Ο., καθώς και τις αρμόδιες εθνικές Αρχές 
για θέματα ασύλου και μετανάστευσης

Προτρέπει τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. να ζητήσουν 
τα ακόλουθα από την Επιτροπή για την Κοινωνική 
Προστασία (SPC) 
• να προωθήσει την ανταλλαγή  πληροφοριών και 

βέλτιστων πρακτικών για την αντιμετώπιση του 
Α.Γ.Γ.Ο. ανάμεσα στους εκπροσώπους των κρατών 
μελών της Ε.Ε. από τους τομείς της υγείας και των 
κοινωνικών υπηρεσιών.

Προτρέπει τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. να 
χρησιμοποιήσουν την Ανοιχτή Μέθοδο Συντονισμού 
(OMC)
• να αναπτύξουν δείκτες που να αφορούν τις 

γυναίκες και τα κορίτσια που έχουν υποβληθεί σε 
Α.Γ.Γ.Ο. για να εκτιμήσουν, να παρακολουθούν και 
να αξιολογούν την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες 
ιατρικής περίθαλψης και τη διαθεσιμότητα 
αποδεκτών και ποιοτικών υπηρεσιών ιατρικής 
περίθαλψης. Να προωθήσουν επίσης τη 
συνεργασία μεταξύ ων κρατών μελών της Ε.Ε. 
για την ανάπτυξη στοχευμένων πολιτικών, 
κατευθυντήριων γραμμών και πρωτοβουλιών, 
ικανών να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και υγείας. 
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ΒΑΣΊΚΗ ΔΊΑΣΤΑΣΗ # 3: ΒΊΑ ΚΑΤΑ ΓΥΝΑΊΚΩΝ ΚΑΊ ΠΑΊΔΊΩΝ

ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ # 3: ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ 
ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΟΥ ΖΟΥΝ 
ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
 
Ο Α.Γ.Γ.Ο. συναντάται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην Ε.Ε. 
στους κόλπους ορισμένων κοινοτήτων που κατάγονται 
από χώρες όπου υπάρχει η παράδοση της πρακτικής 
αυτής. Υπάρχουν πολυάριθμες περιπτώσεις κοριτσιών 
που υποβάλλονται σε ακρωτηριασμό όσο βρίσκονται στο 
εξωτερικό για διακοπές, ενώ ανεκδοτολογικά στοιχεία και 
εγκληματικές υποθέσεις δείχνουν ότι η πρακτική διεξάγεται 
και εντός της Ε.Ε. Συχνά, οι φυσικοί αυτουργοί είναι οι 
γονείς ή άλλοι στενοί συγγενείς που κανονίζουν να γίνει 
ο ακρωτηριασμός από τα άτομα που παραδοσιακά τον 
πραγματοποιούν ή από γιατρούς. Αν και η νομοθεσία 
παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην προστασία των γυναικών 
και των κοριτσιών από την επιβλαβή αυτή πρακτική, 
ισχυρά προληπτικά μέτρα είναι επίσης απαραίτητα. Είναι 
επιτακτικής σημασίας να αναγνωριστεί η κοινωνική πίεση 
για συμμόρφωση προς την παράδοση, η οποία συχνά είναι 
ο κύριος λόγος αυτής της πρακτικής.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία των περισσότερων κρατών 
μελών της Ε.Ε. η πρακτική του Α.Γ.Γ.Ο. αποτελεί αδίκημα, 
είτε ως συγκεκριμένη εγκληματική πράξη είτε ως πράξη 
πρόκλησης σωματικής βλάβης ή τραύματος. Ομοίως, σε όλα 
τα κράτη μέλη της Ε.Ε. υπάρχουν νόμοι και μέτρα για την 
προστασία των παιδιών. Η αποτελεσματική εφαρμογή τόσο 
του ποινικού δικαίου όσο και των νόμων για την προστασία 
των παιδιών που αφορούν τον Α.Γ.Γ.Ο. εμποδίζεται από 
την άγνοια και τη στάση τόσο των επαγγελματιών όσο 
και των κοινοτήτων που έρχονται αντιμέτωποι με τον 
Α.Γ.Γ.Ο..  Τόσο οι επαγγελματίες όσο και οι κοινότητες 
μπορούν να επηρεάσουν τη διαδικασία επιβολής του νόμου, 
συμπεριλαμβανομένων της καταγγελίας περιπτώσεων 
και της συγκέντρωσης στοιχείων. Άλλοι παράγοντες που 
εμποδίζουν την εφαρμογή είναι η υπερεδαφική ισχύς του 
ποινικού δικαίου (όταν το έγκλημα διεπράχθη εκτός της 
επικράτειας του κράτους), η μυστικοπάθεια που περιβάλλει 
την πρακτική στις κοινότητες, η απροθυμία των κοριτσιών 
να εμπλέξουν επισήμως τους γονείς τους και η απροθυμία 
των επαγγελματιών να αντιδράσουν στα παράπονα και τις 
ανησυχίες.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ 
ΕΠΙΠΕΔΟ Ε.Ε.
 
Για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και 
βέλτιστων πρακτικών και για τη διαμόρφωση μιας κοινής 
προσέγγισης της Ε.Ε. όσον αφορά τις πολιτικές για την 
προστασία των παιδιών, είναι απαραίτητη η συνεργασία 
σε επίπεδο Ε.Ε. Στη συνεργασία αυτή θα πρέπει να 
συμμετέχουν οι νομικοί των κρατών μελών καθώς και 
άλλες αρμόδιες Αρχές, όπως η αστυνομία, οι κοινωνικές 
υπηρεσίες, οι υπηρεσίες υγείας και οι διοικήσεις των 
σχολείων. Επιπροσθέτως, η Ε.Ε. θα πρέπει να διευκολύνει 
τη συνεργασία και το συντονισμό ανάμεσα σε οργανώσεις 
και το επαγγελματικό προσωπικό που εργάζεται στην Ε.Ε. 
και στις χώρες καταγωγής, προκειμένου να προστατεύσουν 
τα κορίτσια που ίσως κινδυνεύουν να υποβληθούν 
σε ακρωτηριασμό όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Η 
συντονισμένη εργασία σε επίπεδο Ε.Ε. για την προώθηση 
των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών 
παρουσιάζεται σε συγκεκριμένα έγγραφα στρατηγικής: τον 
Οδικό Χάρτη για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 
που αποσκοπεί στην περαιτέρω εξέλιξη της ατζέντας για 
την ισότητα μεταξύ των φύλων και τη Στρατηγική της Ε.Ε. 
για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Επιπλέον, το Πρόγραμμα 
της Στοκχόλμης είναι το πενταετές πρόγραμμα εργασίας για 
τη συνεργασία στην Ε.Ε. στους τομείς της δικαιοσύνης και 
εσωτερικών υποθέσεων, όπου αναφέρεται η αναγκαιότητα 
να προστατευθούν οι γυναίκες από τον Α.Γ.Γ.Ο.. Ένα 
Σχέδιο Δράσης της Στοκχόλμης θα εκπονηθεί για να τεθεί 
σε εφαρμογή το πρόγραμμα αυτό. Ανάμεσα στα επιπλέον 
όργανα της Ε.Ε. που μπορούν να αξιοποιηθούν για την 
προστασία των γυναικών και των κοριτσιών είναι η EURO-
POL και η EUROJUST που διευκολύνουν τη συνεργασία 
ανάμεσα στις αρμόδιες Αρχές των κρατών μελών της 
Ε.Ε., και το Πρόγραμμα Daphne, το οποίο αποτελεί μέρος 
του Γενικού Προγράμματος «Θεμελιώδη Δικαιώματα και 
Δικαιοσύνη», με στόχο την καταπολέμηση της βίας κατά των 
παιδιών και των γυναικών.

© Rob - Fotolia.com
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ΒΑΣΊΚΗ ΔΊΑΣΤΑΣΗ # 3: ΒΊΑ ΚΑΤΑ ΓΥΝΑΊΚΩΝ ΚΑΊ ΠΑΊΔΊΩΝ

«Τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. πρέπει να ηγηθούν αυτής της προσπάθειας. Δεν μπορούμε να τα
καταφέρουμε μόνοι μας και όσο εργαζόμαστε ξεχωριστά, σε επίπεδο οργανώσεων στα διάφορα
κράτη μέλη, δεν έχουμε ούτε τους πόρους ούτε το δίκτυο για να κάνουμε πραγματικά τη διαφορά. 
Ξέρω ότι μπορούμε να πετύχουμε την εξάλειψη του Α.Γ.Γ.Ο., αν προσπαθήσουμε συλλογικά να 
πλησιάσουμε τα κορίτσια, να ενημερώσουμε για το ζήτημα και να στηρίξουμε τις κοινότητες στην 
εγκατάλειψη της πρακτικής αυτής.»

Khadia Diallo, Πρόεδρος, GAMS Βέλγιο

 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ - END FGM:

Προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο 
και τα κράτη μέλη της Ε.Ε.:
• να αντιμετωπίσουν το ζήτημα του Α.Γ.Γ.Ο. σε κάθε 

νέα πρόταση νόμου και πολιτικής σχετικά με τη βία 
κατά των γυναικών και των παιδιών.

Προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
• να αντιμετωπίσει το ζήτημα του Α.Γ.Γ.Ο. στον Οδικό 

Χάρτη για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 
και τη Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Παιδιών, 
ως μία παραβίαση των δικαιωμάτων των γυναικών 
και των παιδιών.

• να συνεχίσει τις επιχορηγήσεις Daphne για 
προγράμματα που έχουν στόχο την καταπολέμηση 
του Α.Γ.Γ.Ο. στην Ευρώπη και να φροντίσει για τη 
διάδοση όσων έχουν αποκομιστεί στις αρμόδιες 
Αρχές στα κράτη μέλη.

• να συμπεριλάβει συγκεκριμένα μέτρα και στοιχεία 
αναφοράς για την παρακολούθηση όσον αφορά 
την αντιμετώπιση του Α.Γ.Γ.Ο. στο Σχέδιο Δράσης 
της Στοκχόλμης, καθώς η επιβλαβής αυτή πρακτική 
σχετίζεται με διάφορες εκφάνσεις της συνεργασίας 
σε θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων 
στην Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων του ασύλου, της 
συνεργασίας των δικαστηρίων και της αστυνομίας.

• να συμπεριλάβει στην ατζέντα των ερχόμενων 
συναντήσεων του  Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τα 
Δικαιώματα των Παιδιών το θέμα του Α.Γ.Γ.Ο. 

και το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στην καταπολέμησης 
της πρακτικής αυτής στην Ε.Ε. αλλά και παγκόσμια.

Προτρέπει τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. να 
ενθαρρύνουν τη EUROPOL:
• δυνάμει της απόφασης του 2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου σχετικά με τον Α.Γ.Γ.Ο., να 
«συντονίσει μία συνάντηση των ευρωπαϊκών 
αστυνομικών δυνάμεων με στόχο να εντείνουν 
τα μέτρα για την καταπολέμηση του Α.Γ.Γ.Ο., την 
αντιμετώπιση των ζητημάτων που σχετίζονται με 
το χαμηλό ποσοστό καταγγελιών και τη δυσκολία 
συγκέντρωσης στοιχείων και μαρτυριών, και να 
κάνουν αποτελεσματικά βήματα για τη δίωξη των 
παραβατών»

Προτρέπει τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. να 
ενθαρρύνουν τη EUROJUST:
• να διοργανώσει συναντήσεις για να διευκολύνει 

την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις αρμόδιες 
Αρχές στα κράτη μέλη σχετικά με τις βέλτιστες 
πρακτικές και με στόχο την προώθηση της γνώσης 
και των εμπειριών όσον αφορά τις περιπτώσεις 
Α.Γ.Γ.Ο., να προωθήσει τη συνεργασία και την 
εναρμόνιση και/ή την ανάπτυξη κοινών προτύπων 
σχετικά με τις δικαστικές υποθέσεις που αφορούν 
τον Α.Γ.Γ.Ο..

© Rob - Fotolia.com
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KEY DIMENSION # 4: ASYLUM

Βασική Διάσταση # 4: Άσυλο

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΠΟΥ 
ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΣΥΛΟ
 
Ο Α.Γ.Γ.Ο. είναι μια μορφή βίας με βάση το φύλο, η 
οποία προκαλεί σοβαρές βλάβες, σωματικές και ψυχικές, 
και πρέπει να διώκεται. Σύμφωνα με το Καθοδηγητικό 
Σημείωμα της UNHCR για τα Αιτήματα των Προσφύγων 
που σχετίζονται με Α.Γ.Γ.Ο., ο Α.Γ.Γ.Ο. αποτελεί δίωξη εις 
βάρος γυναικών και παιδιών. Οι αιτούντες είναι συνήθως οι 
γυναίκες ή τα κορίτσια που φοβούνται ότι θα υποβληθούν 
σε Α.Γ.Γ.Ο. και/ή οι γονείς του κοριτσιού που φοβούνται 
ότι θα διωχθούν επειδή δεν ακολουθούν έναν κοινωνικό 
κανόνα. Προστατεύονται επίσης κατ’ αρχήν από τη Σύμβαση 
της Γενεύης του 1951, σύμφωνα με την UNHCR, καθώς 
η αντίθεσή τους σε ένα κοινωνικό κανόνα που αποτελεί 
διάκριση εις βάρος των γυναικών δημιουργεί το φόβο 
διωγμού. Ορισμένα κράτη μέλη της Ε.Ε. έχουν αναγνωρίσει 
τον Α.Γ.Γ.Ο. ως μορφή δίωξης κατά των γυναικών. 
Ωστόσο, ορισμένα κράτη δεν κατανοούν επαρκώς τους 
λόγους αίτησης ασύλου που ορίζονται στη Σύμβαση της 
Γενεύης, και κατ’ επέκταση παρέχουν λιγότερη προστασία 
σε αιτήσεις που σχετίζονται με τον Α.Γ.Γ.Ο.. Επιπλέον, 
ορισμένα κράτη μέλη δεν λαμβάνουν υπόψη ότι η δίωξη 
στρέφεται κατά των παιδιών καθώς τα παιδιά θεωρούνται 
ανήμπορα να εκφράσουν φόβο και αντίθεση στην πρακτική. 
Καθώς οι κανόνες για τη διεθνή προστασία γίνονται όλο 
και πιο απαιτητικοί σε επίπεδο Ε.Ε., επιβάλλεται η κοινή 
προσέγγιση της Ε.Ε. για το άσυλο να σέβεται τα διεθνή 
πρότυπα. Συνεπώς, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
τις ανάγκες και τα δικαιώματα των αιτούντων ασύλου με 
αιτιολογία τον Α.Γ.Γ.Ο., όπως ορίζουν οι αρχές της UNHCR

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ 
ΕΠΙΠΕΔΟ Ε.Ε.
 
Οι εργασίες προς ένα Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Χορήγησης Ασύλου (CEAS) προχωρούν και έχουν εγκριθεί 
τέσσερα δομικά στοιχεία. Ο Κανονισμός του Δουβλίνου, 
η Οδηγία για τις Προϋποθέσεις Υποδοχής, η Οδηγία για 
την Αναγνώριση και η Οδηγία για τις Διαδικασίες Ασύλου. 
Οι εργασίες προς ένα CEAS θα συνεχιστούν με στόχο να 
εγκριθούν έγγραφα της δεύτερη φάσης έως τα τέλη του 2012. 
Η αναδιατύπωση των οδηγιών αποτελεί μοναδική ευκαιρία 
για τη διασφάλιση μεγαλύτερης προστασίας για τις αιτήσεις 
ασύλου που σχετίζονται με  Α.Γ.Γ.Ο., σε ευθυγράμμιση με 
την Οδηγία της UNHCR και τις οδηγίες για διώξεις κατά των 
γυναικών. Η οδηγία για την αναγνώριση περιλαμβάνει μια 
σειρά σαφών κριτηρίων για την αναγνώριση του καθεστώτος 
του πρόσφυγα ή του καθεστώτος της επικουρικής 
προστασίας και ορίζει ποια δικαιώματα απορρέουν από το 
καθένα. Η οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου διασφαλίζει ότι 
σε ολόκληρη την Ε.Ε., όλες οι διαδικασίες πρώτου βαθμού 
υπόκεινται στα ίδια ελάχιστα κριτήρια. Η οδηγία για την 
προϋποθέσεις υποδοχής ορίζει τα ελάχιστα κριτήρια για 
την αποδοχή των αιτούντων άσυλο. Η εναρμονισμένη και 
η συνεπής μεταφορά και εφαρμογή των οδηγιών μπορεί να 
διασφαλιστεί ανατρέχοντας στις Κατευθυντήριες Γραμμές 
της UNHRC και το Καθοδηγητικό Σημείωμα στα κείμενα των 
οδηγιών. Ανάμεσα στα άλλα όργανα της Ε.Ε. που μπορούν 
να αξιοποιηθούν για τη διασφάλιση μιας πιο συνεκτικής 
προσέγγισης των αιτούντων άσυλο για λόγους Α.Γ.Γ.Ο., 
είναι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξης για θέματα 
Ασύλου που σχεδιάστηκε ως μία υπηρεσία της Ε.Ε. το 2010 
για την υποστήριξη του CEAS (οργανώνοντας προγράμματα 
κατάρτισης, αναγνωρίζοντας τις βέλτιστες πρακτικές 
και διευκολύνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών με τις 
χώρες καταγωγής) και το Κοινό Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα για θέματα ασύλου, ένα πρόγραμμα με στόχο 
την κοινή επαγγελματική εκπαίδευση των υπαλλήλων των 
Υπηρεσιών Μετανάστευσης των κρατών μελών της Ε.Ε. 

© Deborah Benbrook - Fotolia.com
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KEY DIMENSION # 4: ASYLUM

«Ζούσα στο Φρίταουν, στη Σιέρα Λεόνε. Είχα ευτυχισμένα παιδικά χρόνια...  Η μόνη δυσκολία που έπρεπε να 
αντιμετωπίσω ήταν ότι η θείες μου συνήθιζαν να έρχονται από το χωριό για να δουν τον πατέρα μου και να του 
πουν ότι έχει φτάσει πια η ώρα να μπω στη μυστική κοινωνία. Αυτό σήμαινε ότι είχε έρθει η ώρα για να μου κάνουν 
ακρωτηριασμό, περιτομή. Ο πατέρας μου... δεν ήθελε να πάω. Έλεγε ότι είναι κακό… Με προστάτεψε και είπε ότι δεν 
ήμουν υποχρεωμένη να το κάνω. Μετά όμως, ξέσπασε ο πόλεμος και έχασα τον πατέρα, τη μητέρα και τα αδέρφια 
μου. Ένας στρατιώτης με έσυρε στο δάσος για να με έχει για σεξουαλική σύντροφο. Με βίαζε όποτε ήθελε. Αυτοί οι 
στρατιώτες ήταν απαίσιοι. Είδα πολλά πράγματα που κανείς δεν πρέπει να βλέπει. Τότε, μετά τον πόλεμο, ήρθε ο 
θείος μου από την Αμερική και προσπαθούσε να μάθει τι απογίναμε. Μόνο εγώ είχα μείνει από την οικογένειά μου στο 
Φρίταουν. Δεν μπορούσα να μείνω στο Φρίταουν γιατί όλοι ήξεραν ότι με είχαν πάρει στο δάσος. Δεν μπορούσα όμως 
να γυρίσω στο χωριό γιατί δεν ήθελα να μου κάνουν ακρωτηριασμό. Ήξερα ότι δεν θέλω να το κάνω γιατί είχα ακούσει 
πώς γίνεται. Δεν αποστειρώνουν καν το μαχαίρι και τα κορίτσια αιμορραγούν πολύ και πολλές φορές πεθαίνουν. Η 
κυβέρνηση έχει προσπαθήσει να το σταματήσει, το ξέρω. Αλλά υποχώρησε γιατί όλοι διαμαρτυρήθηκαν. Αν λοιπόν 
κάποιος από την οικογένεια θέλει να το κάνει, δεν υπάρχει κανένας να τον σταματήσει. Έτσι, ο θείος μου με βοήθησε 
να πάω στην Αγγλία… Τώρα είμαι 18 και πηγαίνω στο κολέγιο. Θέλω να γίνω κοινωνική λειτουργός για να βοηθάω 
τους άλλους. 

Esther, από τη Σιέρα Λεόνε που διέφυγε στο Ηνωμένο Βασίλειο και αναγνωρίστηκε ως πρόσφυγας.
[Οδηγός της UNHCR για την Προστασία των Γυναικών και των Παιδιών]

 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ - END FGM:

Προτρέπει τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.:
• να διασφαλίσουν ότι κατά την διαδικασία 

αναδιατύπωσης των  οδηγιών για την αναγνώριση 
και για τις διαδικασίες υποδοχής θα λάβουν 
απόλυτα υπόψη τους στις Κατευθυντήριες Γραμμές 
της UNHCR τη δίωξη κατά των γυναικών και 
το Καθοδηγητικό Σημείωμα για τον Α.Γ.Γ.Ο..  Η 
αναφορά σε αυτά τα έγγραφα θα πρέπει να 
περιλαμβάνεται στο αναδιατυπωμένο κείμενο των 
οδηγιών για να διασφαλιστεί ότι έλαβαν πλήρως 
υπόψη τους τη μεταφορά και την εφαρμογή των 
οδηγιών αυτών

Προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως 
θεματοφύλακα της συνθήκης:
• να διασφαλίσει ότι το νομικό πλαίσιο μεταφέρεται 

και εφαρμόζεται σωστά σε εθνικό επίπεδο. 
Για τη διασφάλιση της εφαρμογής αυτής, η 
Επιτροπή θα πρέπει να συστήσει ένα μηχανισμό  

συλλογής δεδομένων κατά φύλο και ηλικία, 
συμπεριλαμβανομένων του αριθμού των αιτήσεων 
και αυτών που έγιναν δεκτές για λόγους Α.Γ.Γ.Ο.

Προτρέπει τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. να 
ενθαρρύνουν το Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξης για 
θέματα Ασύλου:
• να συμπεριλάβει τον Α.Γ.Γ.Ο. ως ολοκληρωμένη 

διάσταση στις εργασίες του, με την παροχή 
εκπαιδευτικής κατάρτισης και πληροφοριών 
ανάμεσα στα κράτη μέλη.

Προτρέπει τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.:
• να ενθαρρύνουν την υιοθέτηση των Κατευθυντήριων 

Γραμμών της UNHCR για τη δίωξη κατά των 
γυναικών και το Καθοδηγητικό Σημείωμα που αφορά 
τον Α.Γ.Γ.Ο. στο Κοινό Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα για θέματα ασύλου.
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KEY DIMENSION # 5: DEVELOPMENT COOPERATION

ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ # 5: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

ΤΕΛΟΣ ΣΤΟΝ Α.Γ.Γ.Ο.– ΜΙΑ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ 
 
Υπολογίζεται ότι το δικαίωμα στη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία περίπου 100-140 εκατομμύρια 
γυναικών που έχουν υποβληθεί σε Α.Γ.Γ.Ο. παγκοσμίως 
έχει παραβιαστεί και ίσως να μην μπορέσουν να 
συνειδητοποιήσουν όλες τις δυνατότητες που έχουν 
ως γυναίκες, μητέρες και σύζυγοι, ως αγρότισσες και 
εργάτριες στην κοινωνία τους. Ο Α.Γ.Γ.Ο. είναι μία πρακτική 
που συνεχίζει να προκαλεί μεγάλο πόνο σε γυναίκες 
και κορίτσια παγκοσμίως. Ο Α.Γ.Γ.Ο. αποτελεί επίσης 
απειλή για την επίτευξη αρκετών Αναπτυξιακών Στόχων 
της Χιλιετίας, και κυρίως το Στόχο 3 (MDG 3) (Προώθηση 
της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων), το Στόχο 4 (MDG 
4) (Μείωση του ποσοστού της παιδικής θνησιμότητας) 
και το Στόχο 5 (MDG 5) (Βελτίωση της μητρικής υγείας). 
Ο τερματισμός του Α.Γ.Γ.Ο. έχει διάφορες διαστάσεις 
που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Υπάρχει η ανάγκη 
για πρόσφορο περιβάλλον σε πολιτικό και νομοθετικό 
επίπεδο. Ο τομέας της υγείας πρέπει να συμμετάσχει στο 
σύνολό του στην πρόληψη του Α.Γ.Γ.Ο. καθώς υπάρχει ο 
κίνδυνος της αυξημένης ιατρικοποίησης της πρακτικής. Οι 
καθηγητές και ο τομέας της εκπαίδευσης είναι πολύτιμοι 
σύμμαχοι σε δραστηριότητες για την αφύπνιση και την 
ενίσχυση των παιδιών και της νεολαίας. Ο ρόλος του τομέα 
του πολιτισμού (ΜΜΕ, ψυχαγωγία) είναι πρωταρχικής 
σημασίας για την πληροφόρηση και για την προώθηση 
ενός ανοιχτού διαλόγου για ευαίσθητα ζητήματα όπως ο 
Α.Γ.Γ.Ο. Σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, οι κυβερνητικοί 
αυτοί τομείς πάσχουν από έλλειψη πόρων - πόρων 
χρηματοοικομονικών, ανθρώπινων και τεχνογνωσίας. 

Η συνεργασία για την ανάπτυξη μπορεί να παίξει πολύ 
σημαντικό ρόλο στη στήριξη των εσωτερικών δυνατοτήτων 
σε κυβερνητικό επίπεδο. Ωστόσο, οι δωρητές λειτουργούν 
πλέον στη νέα αρχιτεκτονική για την παροχή βοήθειας, η 
οποία απομακρύνεται από τις πολιτικές που βασίζονται 
στους δωρητές και κατευθύνεται προς αυξημένη τοπική 
ιδιοκτησία και ευθυγράμμιση με τις στρατηγικές και τους 
θεσμούς των χωρών-εταίρων. Η κίνηση αυτή προς την 
οικονομική στήριξη, μακριά από στοχευμένες παρεμβάσεις, 
περιορίζει τις δυνατότητες του δωρητή να κατευθύνει την 
αναπτυξιακή βοήθεια προς συγκεκριμένους στόχους. 
Συνεπώς, η προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και 
της ισότητας των φύλων στην αναπτυξιακή υποστήριξη, θα 
πρέπει σε μεγάλο βαθμό, πρώτα να οριστούν ως θέματα-
στόχοι με την κυβέρνηση-εταίρο. Επομένως, ο πολιτικός 
διάλογος και ο επακόλουθος διάλογος σχετικά με την 
πολιτική έχουν μεγάλη σημασία. Σε όλες τις προσεγγίσεις, 
θα πρέπει να αποτελεί συγκεκριμένο στόχο, η εμπλοκή 
γυναικών και κοριτσιών από κοινότητες όπου γίνεται 
Α.Γ.Γ.Ο. στην προώθηση της ενδυνάμωσης τους, των 
δυνατοτήτων τους να διεκδικούν τα δικαιώματά τους καθώς 
και της θέσης τους να αποφασίζουν οι ίδιες σε σχέση με 
την κοινότητά τους και τις διάφορες πολιτικές δομές που 
επηρεάζουν τις ζωές τους. Η ενεργή συμμετοχή τους θα 
πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα όλων των στρατηγικών 
για να σταματήσει ο Α.Γ.Γ.Ο.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ 
ΕΠΙΠΕΔΟ Ε.Ε.
 
Αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη παράσχει 
αναπτυξιακή βοήθεια σε προγράμματα σχετικά με τον 
Α.Γ.Γ.Ο. σε τρίτες χώρες, δεν υπάρχει μια συνεκτική 
προσέγγιση του Α.Γ.Γ.Ο. στην αναπτυξιακή συνεργασία 
στην Ε.Ε. Η Ε.Ε., και συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη της Ε.Ε., θα πρέπει να κάνουν χρήση της 
αξιόλογης ισχύος τους ως παγκόσμιος φορέας, ώστε να 
προωθήσουν ενεργά την εξάλειψη του Α.Γ.Γ.Ο. παγκοσμίως 
και να χτίσουν γέφυρες με Αφρικανούς εμπλεκόμενους 
φορείς σε αυτό τον κοινό αγώνα. Η Ε.Ε. έχει τις δυνατότητες 
να ηγηθεί του αγώνα για την καταπολέμηση του Α.Γ.Γ.Ο. 
στην ανάπτυξη της συνεργασίας μέσω της συνδυασμένης 
επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Ένωση, της συμμετοχής 
της στην Ομάδα Εργασίας Δωρητών για τον Α.Γ.Γ.Ο., του 
κύρους της στα διεθνή φόρα (Επιτροπή για την Αναπτυξιακή 
Βοήθεια του ΟΟΣΑ, Ηνωμένα Έθνη) και της εταιρικής της 
σχέσης με οργανώσεις και τρίτες χώρες.

«Καταδικάζουμε την πρακτική του Ακρωτηριασμού των 
Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων που ακόμα γίνεται σε αρκετές 
χώρες. Η πρακτική αυτή προκαλεί πόνο και αποτελεί σοβαρή 
απειλή για την υγεία των γυναικών και των κοριτσιών. Μας 
δίνει θάρρος το γεγονός ότι ορισμένες χώρες-εταίροι έχουν ήδη 
θεσπίσει νομοθεσία κατά αυτής της επιβλαβούς πρακτικής. 
Θέλουμε όμως να τονίσουμε ότι η Επιτροπή συνεχίζει να δράττει 
κάθε ευκαιρία για να πείσει και άλλους εταίρους να κάνουν το 
ίδιο»

Louis Michel, Πρώην Επίτροπος της Ε.Ε. για την Ανάπτυξη και την 
Ανθρωπιστική Βοήθεια, Διεθνής Ημέρα Μηδενικής Ανοχής έναντι του 

Α.Γ.Γ.Ο.
6 Φεβρουαρίου 2008
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ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΒΑΣΊΚΗ ΔΊΑΣΤΑΣΗ # 5: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ

 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ - END FGM:

«Η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για το Καθεστώς των Γυναικών ενέκρινε το Ψήφισμα για το Τέλος του 
Ακρωτηριασμού των Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων, στο οποίο αναγνωρίζει ότι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων παραβιάζει, μειώνει ή εκμηδενίζει τη δυνατότητα των γυναικών και των κοριτσιών να 
απολαμβάνουν τα ανθρώπινα δικαιωμάτων τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταστήσει σαφή τη θέση της ότι οι 
παραδοσιακές πρακτικές δεν είναι αποδεκτές ούτε στην Ε.Ε. ούτε σε τρίτες χώρες. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι 
όλες οι χώρες κατανοούν τη θέση μας και να πιέσουμε για το σεβασμό αυτών των δικαιωμάτων του ανθρώπου, τόσο 
στο πλαίσιο του διαλόγου και των διαβουλεύσεων για τα δικαιώματα του ανθρώπου, όσο και στο διάλογο για άλλες 
πολιτικές με τρίτες χώρες».

Benita Ferrero-Waldner, Πρώην Επίτροπος της Ε.Ε. για θέματα Εξωτερικών Σχέσεων και Πολιτικής Γειτονίας,
Διεθνής Ημέρα Μηδενικής Ανοχής έναντι του Α.Γ.Γ.Ο. 6 Φεβρουαρίου 2008

 
Προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη της Ε.Ε.:
• να αντιμετωπίσουν το ζήτημα του Α.Γ.Γ.Ο. στο 

πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου με τις χώρες-
εταίρους και τους τοπικούς οργανισμούς και να 
συζητήσουν ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος 
εφαρμογής των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν σε 
διεθνείς και τοπικές συνθήκες καθώς και στην εθνική 
νομοθεσία των χωρών-εταίρων

• να αντιμετωπίσουν το ζήτημα του Α.Γ.Γ.Ο. στο 
διάλογο για τις πολιτικές με τους εμπλεκόμενους 
φορείς σχετικά με αυτό το ζήτημα στο εθνικό 
πλαίσιο. Επιβάλλεται οι οργανώσεις των γυναικών 
της κοινωνίας των πολιτών και οι ακτιβιστές για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου, που ήδη εργάζονται, για 
να μπει τέλος στην πρακτική του Α.Γ.Γ.Ο., να λάβουν 
μέρος σε αυτό το διάλογο, μαζί με κορίτσια και 
γυναίκες που πλήττονται άμεσα από την πρακτική, 
τους αρχηγούς κοινοτήτων, τους θρησκευτικούς 
ηγέτες, όσους εργάζονται στο χώρο της υγείας, τους 
καθηγητές και τους αξιωματούχους της κυβέρνησης 
τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

• να εφαρμόσουν τις καθιερωμένες κατευθυντήριες 
γραμμές στους υπερασπιστές των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου σχετικά με τις γυναίκες και τους άνδρες 
που απειλούνται όταν μιλάνε δημοσίως κατά της 
πρακτικής

• να ενσωματώσουν τη δέσμευσή της για την 
καταπολέμηση του Α.Γ.Γ.Ο. σε διάφορους τομείς 

αναπτυξιακής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης της 
υγείας, της διακυβέρνησης, της εκπαίδευσης και του 
πολιτισμού.

Προτρέπει  την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
• να συμπεριλάβει στις ετήσιες εκθέσεις της για κάθε 

χώρα μία εκτίμηση για τη συχνότητα του Α.Γ.Γ.Ο. 
και τις προσπάθειες να μπει τέλος σε αυτή 
την πρακτική, και όπου είναι δυνατό (δηλ. σε 
συνεργασία με άλλους δωρητές και με τρίτες χώρες) 
να συμπεριλάβει μέτρα για την καταπολέμηση του 
Α.Γ.Γ.Ο. στα Έγγραφα Στρατηγικής ανά Χώρα 
(CSPs) και τα Εθνικά Ενδεικτικά Προγράμματα 
(NIPs)

• να παρέχει επιχορηγήσεις για μάκρο-έργα και μικρό-
έργα για την καταπολέμηση του Α.Γ.Γ.Ο. μέσα από 
θεματικά όργανα και προγράμματα

• να σχεδιάσει και να αναπτύξει ενότητες για τον 
Α.Γ.Γ.Ο., ως μέρος ενός ευρύτερου εκπαιδευτικού 
προγράμματος σχετικά με τις δεσμεύσεις της 
Ε.Ε. για τα δικαιώματα του ανθρώπου, που θα 
περιλαμβάνει  τα σχετικά διεθνή, τοπικά και εθνικά 
νομικά όργανα, θα προωθεί την κατανόηση των 
διατμηματικών διαστάσεών του και θα προσφέρει 
παραδείγματα των σύγχρονων βέλτιστων πρακτικών 
για την προώθηση της εγκατάλειψης της πρακτικής 
αυτής. Η ενότητα αυτή θα πρέπει να αποτελεί τμήμα 
του βασικού εκπαιδευτικού προγράμματος για το 
προσωπικό των κεντρικών γραφείων και σε επίπεδο 
χώρας-εταίρου.
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