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1 Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo (AIDOS) Ιταλία, Akina Dada Wa Africa (AKIDWA) Ιρλανδία, Associação para o 
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Το παρόν κείμενο διατύπωσης θέσεων αντικατοπτρίζει τις απόψεις του 

Ευρωπαϊκού Δικτύου END FGM, ενός Δικτύου το οποίο εκπροσωπείται 

από 11 οργανώσεις που εδρεύουν σε 10 ευρωπαϊκές χώρες1  και οραματίζεται έναν 

κόσμο όπου οι γυναίκες και τα κορίτσια θα είναι ενδυναμωμένες και απαλλαγμένες 

από κάθε μορφή βίας με βάση το φύλο, και ιδίως από τον ακρωτηριασμό γυναικείων 

γεννητικών οργάνων (Α.Γ.Γ.Ο. – Female Genital Mutilation, FGM), όπου οι φωνές τους θα 

ακούγονται και όπου θα μπορούν να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους και να κάνουν 

ενημερωμένες επιλογές για τη ζωή τους.

Στο κείμενο αυτό, το ζήτημα του Α.Γ.Γ.Ο. αντιμετωπίζεται ως μείζων παραβίαση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών. Επισημαίνονται βασικά 

στοιχεία για την καταπολέμηση της πρακτικής και περιλαμβάνονται διδάγματα και 

ελπιδοφόρες προσεγγίσεις στην αναπτυξιακή συνεργασία. Παρέχεται μια επισκόπηση 

των αιτιών και των επιβλαβών συνεπειών της πρακτικής για τη ζωή των γυναικών και 

των κοριτσιών, και γίνεται αναφορά στο νομικό καθεστώς που περιλαμβάνεται σε δι-

εθνείς, ευρωπαϊκές και περιφερειακές συμβάσεις, συνθήκες και έγγραφα συναίνεσης, 

μέσω της προώθησης μιας προσέγγισης που βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και 

χρησιμοποιώντας γλώσσα ενδυνάμωσης και μη στιγματισμού.

Το παρόν κείμενο διατύπωσης θέσεων έχει ως στόχο να αποτελέσει συμβουλευτικό 

εργαλείο για τους θεσμούς και τους φορείς λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για την ορθή ενσωμάτωση και τη χρηματοδοτημένες δράσεις για την καταπολέμηση του 

Α.Γ.Γ.Ο στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν, ως ζήτημα φύλου και ανάπτυξης. 

Τέλος, το κείμενο διατύπωσης θέσεων απευθύνει έναν κατάλογο συγκεκριμένων συστά-

σεων σε όλους τους θεσμούς, με ειδική αναφορά στην Ε.Ε. και τα Κράτη Μέλη της και 

με όραμα την εξάλειψη του Α.Γ.Γ.Ο., ώστε όλες οι γυναίκες και τα κορίτσια να μπορούν 

να απολαμβάνουν τη σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία και τα δικαιώματά τους, 

χωρίς εξαναγκασμό, διακρίσεις και άσκηση βίας. Οι συστάσεις διευκολύνουν την ανταλ-

λαγή ορθών πρακτικών για την ανάπτυξη πολιτικών και καινοτόμων προσεγγίσεων για 

την εξάλειψη του Α.Γ.Γ.Ο. στην Ευρώπη και πέραν αυτής.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μ
οιραστείτε Ελεύθερα
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Σύμφωνα με την τελευταία Στατιστική Επισκόπη-
ση της UNICEF (UNICEF, 2013), στις 29 χώρες όπου 
επικεντρώνεται η πρακτική του Α.Γ.Γ.Ο. και για τις 
οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, πάνω από 125 
εκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες έχουν υποστεί 
Α.Γ.Γ.Ο. Ωστόσο τα πραγματικά στοιχεία παραμένουν 
άγνωστα, αφού είναι σχεδόν ανύπαρκτα τα αξιόπι-
στα στοιχεία σχετικά με την έκταση του φαινομένου 
σε αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες. Η πρακτική εί-
ναι πιο συχνή στη Δυτική, την Ανατολική και τη Βο-
ρειοανατολική Αφρική, ενώ τα ισχύοντα ποσοστά δι-
αφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα (από σχεδόν 
98% στη Σομαλία έως λιγότερο από 2% στην Ουγκά-
ντα), αλλά και στο εσωτερικό των χωρών. Μάλιστα, 
τουλάχιστον στις αφρικανικές χώρες που μαστίζο-
νται από τον Α.Γ.Γ.Ο., οι διακυμάνσεις στη διάδοση 
του Α.Γ.Γ.Ο. μπορούν να γίνουν καλύτερα κατανοητές 
βάσει της εθνοτικής σύνθεσης του πληθυσμού, όχι 
βάσει της εθνικότητας.

Στο παρελθόν, υπήρχε η κοινή πεποίθηση ότι ο 
Α.Γ.Γ.Ο. περιοριζόταν στην Αφρική, ενώ σήμερα υπάρ-
χουν στοιχεία ότι η πρακτική ασκείται και σε άλλες 
κοινότητες στην Ασία και τη Μέση Ανατολή (συμπε-
ριλαμβανομένων της Ινδονησίας, του Ιράν, του Ιράκ, 
της Ινδίας, της Μαλαισίας και του Πακιστάν), αλλά 
και στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Αυστρα-
λία, μέσα από μεταναστευτικές κοινότητες από χώ-
ρες που μαστίζονται από τον Α.Γ.Γ.Ο.

Την τελευταία δεκαετία, διεθνείς συμφωνίες-ορό-

σημα, συμπεριλαμβανομένων του Προ-
γράμματος Δράσης της Διεθνούς Διάσκε-
ψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη 
(ICPD), της Πλατφόρμας Δράσης του Πε-

κίνου και του Ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης 
του Ο.Η.Ε. το 2012 (A/RES/67/146), αντιμετωπίζουν 
τον Α.Γ.Γ.Ο. ως κεντρικό ζήτημα για την προώθηση 
της ισότητας των φύλων και της βιώσιμης ανά-
πτυξης. Υπάρχουν επίσης ορισμένες περιφερεια-
κές αφρικανικές και ευρωπαϊκές πράξεις, όπως το 
Πρωτόκολλο του Αφρικανικού Χάρτη των Δικαιω-
μάτων του Ανθρώπου και των Λαών σχετικά με τα 
Δικαιώματα των Γυναικών στην Αφρική (Πρωτόκολ-
λο του Μαπούτο) και η Σύμβαση της Κωνσταντινού-
πολης, που αφορούν συγκεκριμένα τον Α.Γ.Γ.Ο. και 
είναι κομβικές για την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων 
ώστε να καταπολεμηθεί η πρακτική.

Οι εν λόγω συμφωνίες ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
αναγνωρίζουν την πρακτική του Α.Γ.Γ.Ο. ως μορφή 
έμφυλης βίας, ως παραβίαση των δικαιωμάτων των 
γυναικών και των κοριτσιών και ως παραβίαση των 
σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων 
τους. Οι συγκεκριμένες πράξεις είναι κεντρικής ση-
μασίας όχι μόνο για τα προγράμματα που αντιμετω-
πίζουν συγκεκριμένα τον Α.Γ.Γ.Ο. μέσω υπηρεσιών 
πρόληψης και υποστήριξης, αλλά και για οποιαδή-
ποτε αποτελεσματική πληθυσμιακή και αναπτυξιακή 
πολιτική. Στο πλαίσιο αυτό η επίτευξη σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας και η διασφάλιση των 
συναφών δικαιωμάτων για κάθε άνθρωπο είναι ζω-
τικής σημασίας για την εξάλειψη της ακραίας φτώ-
χειας και για τη διασφάλιση θετικού αντίκτυπου 
στην ανάπτυξη της κοινωνίας, στο περιβάλλον και 
στην κοινωνική συνοχή.

ΜΙΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ Α.Γ.Γ.Ο.

ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ [Α.Γ.Γ.Ο.]

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει τον Α.Γ.Γ.Ο. 
ως «κάθε διαδικασία που συνεπάγεται τη μερική ή 
ολική αφαίρεση των εξωτερικών γυναικείων γεννη-
τικών οργάνων ή άλλο τραυματισμό των γυναικεί-
ων γεννητικών οργάνων για μη ιατρικούς λόγους» 
(Π.Ο.Υ., 2008). Ο Α.Γ.Γ.Ο. επιφέρει σωματικές και ψυ-
χολογικές συνέπειες για την υγεία που ποικίλλουν 
ανάλογα με το είδος της τομής και τις προσωπικές 
εμπειρίες (Π.Ο.Υ., 2008). Ως εκ τούτου, ο Α.Γ.Γ.Ο. έχει 
αντίκτυπο στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 
και τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών 

και στην απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
τους. Ο τρέχων κυρίαρχος λόγος σχετικά με την κα-
ταπολέμηση του Α.Γ.Γ.Ο. που επικεντρώνεται στην 
προσέγγιση του κοινωνικού κανόνα, δεν αναγνωρίζει 
πλήρως τη διάσταση του φύλου και το αναπτυξιακό 
πλαίσιο αυτής της παραβίασης των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων. Το παρόν κείμενο διατύπωσης θέσεων 
διερευνά κάποιες από τις συνέπειες του Α.Γ.Γ.Ο. όσον 
αφορά το φύλο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την 
ανάπτυξη, με στόχο να προσφέρει μια πιο ολοκληρω-
μένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση του Α.Γ.Γ.Ο.
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Α.Γ.Γ.Ο. ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
του 2009 σχετικά με τον Α.Γ.Γ.Ο. υπολογίζει ότι 
500.000 γυναίκες και κορίτσια με Α.Γ.Γ.Ο. ζουν 
στην Ευρώπη και επιπλέον 180.000 κορίτσια και 
γυναίκες διατρέχουν τον κίνδυνο να υποστούν 
την πρακτική κάθε χρόνο (Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο, 2009). Ενώ υπάρχει ανάγκη για περισσότερα 
στοιχεία σχετικά με την έκταση της πρακτικής 
στην Ευρώπη, πολλές γυναίκες και κορίτσια 
από κοινότητες όπου εφαρμόζεται η πρακτική 
του Α.Γ.Γ.Ο. ζουν στην Ευρώπη. Κάποιες είναι 
μετανάστριες, ενώ άλλες έχουν Ευρωπαϊκή 
υπηκοότητα και γεννήθηκαν στην Ευρώπη από 
τουλάχιστον έναν γονέα από οικογένεια μετα-
ναστών. Κάποιες μελέτες στην Ευρώπη, συμπε-
ριλαμβανομένων μελετών που έχουν διεξαχθεί 
στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία και την 
Ολλανδία, δείχνουν ότι οι μετανάστριες δεύ-
τερης γενιάς που έχουν γεννηθεί στην Ευρώπη 
έχουν λιγότερες πιθανότητες να υποβληθούν σε 
Α.Γ.Γ.Ο., καθώς οι οικογένειες δεν αντιμετωπί-
ζουν στην Ευρώπη παρόμοια κοινωνική πίεση 
στην Ευρώπη με εκείνη που αντιμετωπίζουν στη 
χώρα καταγωγής τους. Ωστόσο, οι οικογένειες 
που ζουν στην Ευρώπη εξακολουθούν να έχουν 
ισχυρούς δεσμούς, μέσω εμβασμάτων (χρημα-
τικών δεσμών) επίσης, με τις χώρες καταγωγής 
τους, και μερικές μπορεί να υφίστανται τερά-
στια πίεση για να συνεχίσουν την πρακτική του 
Α.Γ.Γ.Ο. Επιπλέον, πολλοί μετανάστες και μετα-
νάστριες αισθάνονται ότι η αίσθηση της ταυτό-
τητάς τους συνδέεται με την υπεράσπιση των 
εθνοτικών κοινωνικών κανόνων και αξιών τους· 
αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει τη διαιώνιση της 
πρακτικής σε ορισμένες κοινότητες.

Η πρόσφατη συζήτηση για τον Α.Γ.Γ.Ο. επικε-
ντρώνεται όλο και περισσότερο στη σημασία 
της «οικοδόμησης γεφυρών» ανάμεσα στην 
Αφρική και την Ευρώπη. Είναι κοινή παραδοχή 
ότι η σχέση μεταξύ κοινοτήτων στις χώρες προ-
έλευσης και στις χώρες προορισμού έχει αντί-
κτυπο στην απόφαση αν θα πραγματοποιηθεί 
Α.Γ.Γ.Ο. ή όχι. Παρά ταύτα, η κατανόηση της πρα-
κτικής εξακολουθεί να είναι πολύ ανεπαρκής και 
πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω, τόσο ως προς 
την έρευνα όσο και ως προς τον καθορισμό συ-
γκεκριμένων δράσεων και προγραμμάτων.

Η συστηματική συλλογή δεδομένων είναι ου-
σιώδης σε όλες τις περιφέρειες και τις χώ-
ρες όπου επικρατεί ο Α.Γ.Γ.Ο., προκειμένου να 
αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί στοχευμένη 
και στοιχειοθετημένη πολιτική και αντίστοι-
χα προγράμματα.

Καθώς οι μεταναστευτικές κοινότητες που 
ζουν στην Ευρώπη θα μπορούσαν να διαδρα-
ματίσουν έναν ρόλο στην απόφαση για το αν 
πρέπει να πραγματοποιηθεί ο Α.Γ.Γ.Ο. ή όχι, η 
οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ των δύο ηπεί-
ρων είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να 
διασφαλιστεί μια πολιτική απάντηση η οποία 
θα λαμβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία που οδη-
γούν στη διαιώνιση της πρακτικής.

⟲ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ

1
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ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ END FGM 
ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 
ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ:

Να αναπτύξουν και να υποστηρίξουν επαρ-
κώς χρηματοδοτημένη έρευνα και ανάλυση 
του Α.Γ.Γ.Ο., συμπεριλαμβανομένης της συλ-
λογής συγκρίσιμων αναλυτικών στατιστικών 
στοιχείων σε όλες τις πληττόμενες περιοχές 
και χώρες, από την Ευρώπη έως την Αφρική, 
την Ασία και τη Μέση Ανατολή.

Να υποστηρίξουν παρεμβάσεις με στόχο την 
οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ των μετανα-
στών και των μεταναστριών που ζουν στην 
Ευρώπη και των κοινοτήτων στις χώρες κα-
ταγωγής τους.

Να προωθήσουν, να σχεδιάσουν και να υλο-
ποιήσουν σχέδια και προγράμματα που θα 
λαμβάνουν υπόψη τον ρόλο των μετανα-
στών και μεταναστριών στην εξάλειψη του 
Α.Γ.Γ.Ο., καθώς και τις διαφορές μεταξύ των 
νεοφερμένων μεταναστών και μεταναστριών 
και όσων έχουν ήδη εγκατασταθεί στη χώρα 
διαμονής τους.
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3
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Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΑ

Στο παρελθόν, οι παγκόσμιες εκστρατείες και 
προσπάθειες για την αντιμετώπιση του Α.Γ.Γ.Ο. 
επικεντρώνονταν κυρίως στις αρνητικές συνέ-
πειες της πρακτικής για την υγεία. Η αντίληψη 
ήταν ότι η πρακτική θα έπαυε, αν υπήρχε επί-
γνωση των αρνητικών επιπτώσεων του Α.Γ.Γ.Ο. 
στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
την ευημερία των κοριτσιών και των γυναικών. 
Ωστόσο, μελέτες που πραγματοποιήθηκαν από 
όργανα του Ο.Η.Ε. (Ταμείο του Ο.Η.Ε. για τη 
Δημογραφία [UNFPA] 2008) έχουν δείξει ότι οι 
προσεγγίσεις που επικεντρώθηκαν αποκλειστι-
κά στη σωματική βλάβη που προκαλείται από τον 
Α.Γ.Γ.Ο. είχαν σε ορισμένες χώρες εκ παραδρομής 
ως αποτέλεσμα την αύξηση της ιατρικοποίησης 
της πρακτικής. Η ιατρικοποίηση του Α.Γ.Γ.Ο. έχει 
καταδικαστεί από αρχές ιατρικής αδειοδότησης 
και επαγγελματικές ενώσεις, όπως και από τις 
οργανώσεις του Ο.Η.Ε.

Μέσω εντατικής έρευνας, διεθνών διαβουλεύσε-
ων και των διδαγμάτων που αντλήθηκαν μετά από 
είκοσι και πλέον χρόνια αναπτυξιακών προγραμμά-
των, ο Α.Γ.Γ.Ο. αναγνωρίζεται ολοένα περισσότερο 
ως παραβίαση των δικαιωμάτων των γυναικών και 
των κοριτσιών. Ως εκ τούτου, υιοθετήθηκαν και 
υλοποιήθηκαν πιο ολοκληρωμένες προσεγγίσεις 
για την αντιμετώπιση της πρακτικής, οι οποίες 
περιλάμβαναν καλύτερη και πιο ολιστική κατανό-
ηση του φαινομένου. Ειδικότερα, τα τελευταία 10 
χρόνια, οι εκστρατείες για την αντιμετώπιση του 
Α.Γ.Γ.Ο. έχουν επικεντρωθεί κατά κύριο λόγο στην 
«προσέγγιση του κοινωνικού κανόνα».

Ο Α.Γ.Γ.Ο. και η θεωρία των Κοινωνικών Κανόνων
Ως κοινωνικοί κανόνες ορίζονται οι συνήθεις κα-
νόνες που διέπουν τη συμπεριφορά των ομάδων 
και των κοινωνιών. Αυτοί αφορούν το τι πιστεύ-
ουν ότι είναι ηθικά σωστό οι κοινότητες και πώς 
αναμένουν από τα μέλη τους να συμπεριφέρονται 
και να δρουν. Είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι ο 
Α.Γ.Γ.Ο. λειτουργεί ως αυτοενισχυόμενη κοινωνική 
σύμβαση ή ως κοινωνικός κανόνας (UNICEF, 2013). 
Στις κοινωνίες όπου ασκείται, ο Α.Γ.Γ.Ο. αποτελεί 
κοινωνικά υποστηριζόμενο κανόνα συμπεριφοράς. 
Οι οικογένειες και τα άτομα διατηρούν την πρακτι-
κή επειδή πιστεύουν ότι αναμένεται από την ομάδα 
τους ή την κοινωνία να την εφαρμόζουν. Τα στοι-
χεία δείχνουν ότι ο Α.Γ.Γ.Ο. συνδέεται σε μεγάλο 
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βαθμό με την κοινωνική θέση, την αξιοπρέπεια και 
την τιμή των κοριτσιών και των οικογενειών τους 
(UNICEF, 2013). Η κοινωνική υποχρέωση συμμόρφω-
σης με την πρακτική ενισχύεται από την προοπτι-
κή ότι αν δεν συμμορφωθούν, θα αντιμετωπίσουν 
κοινωνικές κυρώσεις, όπως κοινωνικό αποκλεισμό, 
κριτική, γελοιοποίηση, στιγματισμό ή δυσκολία να 
παντρέψουν τις κόρες τους. Το τελευταίο, ιδίως, 
αποτελεί κυρίαρχη ανησυχία για ένα κορίτσι και την 
οικογένειά της, σε μια κοινωνία όπου η ιδιότητα της 
συζύγου και της μητέρας είναι συχνά ο μόνος τρό-
πος για να γίνει πλήρες και αναγνωρισμένο μέλος 
της κοινότητας και όπου ο Α.Γ.Γ.Ο. προσδιορίζει 
την ταυτότητα φύλου των γυναικών. Είναι επίσης 
άρρηκτα συνδεδεμένο με τη διασφάλιση της οικο-
νομικής ασφάλειας ενός κοριτσιού κατά τη διάρ-
κεια της ενήλικης ζωής της. Από την άποψη αυτή, 
η μη συμμόρφωση θα επέφερε μεγαλύτερη ζημιά, 
δεδομένου ότι θα οδηγούσε στην ντροπή και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό.

Η εμπειρία στον τομέα έδειξε (UNICEF, 2013) ότι η 
ατομική δέσμευση παύσης της πρακτικής δεν είναι 
επαρκής ώστε να διατηρηθεί με ουσιαστικό τρόπο. 
Η απόφαση συνέχισης της πρακτικής εξαρτάται από 
τη συμπεριφορά των υπόλοιπων μελών στην κοινό-
τητα, αλλά και από τις αντιλήψεις και τις προσδο-
κίες σε σχέση με το τι σκέφτονται τα άλλα μέλη, 
που συχνά ενισχύονται από την οικογένεια και την 
κοινωνική πίεση. 

Σύμφωνα με την οπτική του κοινωνικού κανόνα, για 
να εξαλειφθεί ο Α.Γ.Γ.Ο. σε μια κοινότητα στο σύνολό 
της, πρέπει να αλλάξουν οι κοινωνικές προσδοκί-
ες εντός αλλά και μεταξύ των οικογενειών. Αυτό 
μπορεί να συμβεί μόνο αν σημαντικός αριθμός οι-
κογενειών μέσα σε μια κοινότητα επιλέξουν συλ-
λογικά και συντονισμένα να παύσουν την πρακτική, 
έτσι ώστε να μην βρεθεί κανένα κορίτσι και καμία 
οικογένεια σε μειονεκτική θέση λόγω της απόφα-
σης αυτής (UNICEF, 2008). Για να πετύχει αυτό, είναι 
ουσιώδες τα μέλη της κοινότητας να γνωρίζουν και 
να εμπιστεύονται τις προθέσεις των ομοίων τους.

Η σημασία των ομάδων ομοίων δεν πρέπει να υποτι-
μάται, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι μόνο όταν η 
πληροφόρηση προέρχεται από κάποιον όμοιο, είναι 
πρόθυμος κανείς να την αποδεχθεί (Johansen, Diop, 
Laverack, και Leye, 2013).

Το συνεχές της βίας 
Σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής Δικαιω-
μάτων του Παιδιού του Ο.Η.Ε. (CRC) και της Επιτρο-
πής Εξάλειψης των Διακρίσεων Κατά των Γυναικών 
(CEDAW), «οι κοινωνικοί κανόνες είναι αλληλένδε-
τοι, πράγμα που σημαίνει ότι οι επιβλαβείς πρακτι-
κές δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μεμονωμένα, 
αλλά εντός ενός ευρύτερου πλαισίου, αφού κατα-
νοηθεί πλήρως πώς οι πρακτικές συνδέονται με 
άλλους πολιτισμικούς και κοινωνικούς κανόνες και 
άλλες πρακτικές» (Κοινές συστάσεις CRC/CEDAW, 
2014, §58).

Γι’ αυτό είναι καθοριστικής σημασίας να αντιμε-
τωπίζεται ο Α.Γ.Γ.Ο. ως τμήμα του συνεχούς της 
βίας που ενδέχεται να βιώσει μια γυναίκα κατά τη 
διάρκεια της ζωής της, σε συνδυασμό με άλλες 
πιθανές επιβλαβείς πρακτικές, όπως ο γάμος σε 
παιδική ηλικία ή με εξαναγκασμό. «Η βία κατά των 
γυναικών είναι συχνά ένας κύκλος κακοποίησης που 
εκδηλώνεται με πολλές μορφές σε ολόκληρη τη 
ζωή τους» (UNICEF, 2000). Ο Α.Γ.Γ.Ο. και ο γάμος σε 
παιδική ηλικία ή με εξαναγκασμό μπορεί να είναι 
τμήμα αυτού του συνεχούς, καθώς οφείλονται σε 
κυρίαρχους κοινωνικούς κανόνες που σχετίζονται 
με τη σεξουαλικότητα ενός κοριτσιού και εμπεδω-
μένες ανισότητες μεταξύ των φύλων. Θεωρείται ότι 
αμφότερες οι πρακτικές αυξάνουν την πιθανότητα 
τόσο της προγαμιαίας παρθενίας όσο και της συζυ-
γικής πίστης, οι οποίες θεωρούνται σημάδια ηθικής 
και εντιμότητας. Στις κοινότητες όπου ασκείται ο 
Α.Γ.Γ.Ο., είναι πιο πιθανό να λάβουν χώρα γάμοι σε 
παιδική ηλικία, ενώ σε ορισμένες κοινότητες που 
μαστίζονται από τον Α.Γ.Γ.Ο., ο Α.Γ.Γ.Ο. πραγματο-
ποιείται κατά την εφηβεία και ο γάμος κανονίζεται 
αμέσως μετά.2

2 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σχέση ανά-
μεσα στο Α.Γ.Γ.Ο. και τον Γάμο σε Παιδική Ηλικία, βλ. World 
Vision, «Exploring the links: Female genital mutilation/cutting and 
early marriage», κείμενο έρευνας, Μάιος 2014, 
http://9bb63f6dda0f744fa444-9471a7fca5768cc513a2e3c4a2
60910b.r43.cf3.rackcdn.com/files/4814/0068/7160/Exploring_
the_links_FGM_cutting_and_early_marriage.pdf

http://9bb63f6dda0f744fa444-9471a7fca5768cc513a2e3c4a260910b.r43.cf3.rackcdn.com/files/4814/0068/7160/Exploring_the_links_FGM_cutting_and_early_marriage.pdf
http://9bb63f6dda0f744fa444-9471a7fca5768cc513a2e3c4a260910b.r43.cf3.rackcdn.com/files/4814/0068/7160/Exploring_the_links_FGM_cutting_and_early_marriage.pdf
http://9bb63f6dda0f744fa444-9471a7fca5768cc513a2e3c4a260910b.r43.cf3.rackcdn.com/files/4814/0068/7160/Exploring_the_links_FGM_cutting_and_early_marriage.pdf
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Ο Α.Γ.Γ.Ο. αποτελεί κοινωνικό κανό-
να, και όλες οι προσπάθειες για τον 
τερματισμό της πρακτικής πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη την κοινωνική λει-
τουργία την οποία πληροί εντός των 
κοινοτήτων και τη σημασία των κοινω-
νικών προσδοκιών για τα μέλη τους.

Η αλλαγή των ατομικών στάσεων απέ-
ναντι στον Α.Γ.Γ.Ο. δεν επαρκεί για να 
επιτευχθεί η μακροπρόθεσμη εξάλει-
ψή του σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν δεν 
κατανοήσουμε τις ρίζες της κοινωνι-
κής σημασίας του Α.Γ.Γ.Ο. για τα άτομα 
που τον διαπράττουν, δεν θα καταφέ-
ρουμε να επιτύχουμε τους στόχους 
μας (Toubia, 2003).

Η αλλαγή των κοινωνικών κανόνων 
είναι μια μη γραμμική και μακροπρό-
θεσμη διαδικασία που απαιτεί συντο-
νισμένες και ολοκληρωμένες προσπά-
θειες προκειμένου να είναι βιώσιμη η 
αλλαγή. Υπάρχει η ανάγκη ολιστικής 
προσέγγισης, συλλογικής ή κοινοτικής, 
που θα έχει ως γνώμονα τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και θα περιλαμβάνει την 
ενεργό συμμετοχή όλων των ενδιαφε-
ρόμενων φορέων, ιδίως των γυναικών 
και των κοριτσιών (Κοινές συστάσεις 
CRC/CEDAW, 2014, 60).

⟲ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
END FGM ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ 
ΘΕΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ 
ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ:

Να αναπτύξουν και να προωθήσουν ολιστι-
κές, πολύ-πρισματικές και μακροπρόθε-
σμες παρεμβάσεις που θα λαμβάνουν υπό-
ψη τους κοινωνικούς και πολιτισμικούς 
κανόνες και θα περιλαμβάνουν το σύνολο 
της κοινότητας, τόσο στην Ευρώπη όσο 
και στις χώρες καταγωγής.

Να αναπτύξουν ένα πλαίσιο πολιτικής 
για τη βία κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών που θα συμπεριλαμβάνει τον 
Α.Γ.Γ.Ο., και να ενσωματώσουν το ζήτημα 
στις υφιστάμενες εσωτερικές και εξωτε-
ρικές πολιτικές για την ισότητα των φύ-
λων και τα δικαιώματα των παιδιών.

Να διερευνήσουν τις σχέσεις μεταξύ του 
Α.Γ.Γ.Ο. και άλλων μορφών έμφυλης βίας, 
ιδίως του γάμο σε παιδική ηλικία.

1
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3
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓ.Γ.Ο.

Έμφυλες σχέσεις εξουσίας και Α.Γ.Γ.Ο.
Ενώ η προσέγγιση του κοινωνικού κανόνα παρέχει 
μια καλύτερη κατανόηση των κοινωνικών μηχανι-
σμών που οδηγούν στον Α.Γ.Γ.Ο., υπάρχει επίσης 
ανάγκη να κατανοήσουμε καλύτερα τις διαδικα-
σίες λήψης αποφάσεων και τη δυναμική της έμ-
φυλης εξουσίας που περιβάλλουν την πρακτική. 
Η προσέγγιση αυτή έχει ως στόχο την καλύτερη 
ενημέρωση των πολιτικών πρόληψης και προστα-
σίας για την αντιμετώπιση του Α.Γ.Γ.Ο.

Για να κατανοήσουμε αυτό το φαινόμενο, ο Α.Γ.Γ.Ο. 
πρέπει να γίνει κατανοητός ως κοινωνικός κανό-
νας που βασίζεται στις σχέσεις των φύλων και ιδί-
ως στις «σιωπηρές διαπραγματεύσεις εξουσίας» 
μεταξύ γυναικών και ανδρών στις πληττόμενες 
κοινότητες. Από την άποψη αυτή, ο Α.Γ.Γ.Ο. συνδέ-
εται άμεσα με τις έμφυλες σχέσεις εξουσίας, με 
τη θέση των γυναικών και των κοριτσιών σε μια 
δεδομένη κοινωνία και με το επίπεδο ενδυνάμω-
σης ή αυτενέργειάς τους (Toubia, 2003).

Οι γυναίκες από κοινότητες που πλήττονται από 
τον Α.Γ.Γ.Ο. έχουν ευνόητους λόγους να συμμορφώ-
νονται με τον κοινωνικό κανόνα του Α.Γ.Γ.Ο. και με 
άλλους κοινωνικούς κανόνες που σχετίζονται με 
το φύλο. Καθώς ζουν σε μια έντονα πατριαρχική 
κοινωνία, η διαπραγματευτική τους δύναμη είναι 
εξαιρετικά περιορισμένη. Η έλλειψη επιλογής για 
την ίδια τους τη ζωή σημαίνει ότι ο ακρωτηρια-
σμός των θυγατέρων τους και η συμμόρφωση με 
άλλους κοινωνικούς κανόνες, ιδιαίτερα εκείνους 
που συνδέονται με τη σεξουαλικότητα και την οι-
κονομία της αναπαραγωγής, είναι ουσιώδης για 
τη διατήρηση αυτών των σιωπηρών διαπραγμα-
τεύσεων εξουσίας (Toubia, 2003). Ως εκ τούτου 
οι γυναίκες είναι εξαιρετικά απρόθυμες να εκχω-
ρήσουν την ελάχιστη εξουσία που έχουν, εκτός αν 
τους προσφερθούν ισοδύναμα ή μεγαλύτερα οφέ-
λη από αυτά που ήδη έχουν (Toubia, 2003). Αυτό 
μπορεί να μας βοηθήσει να εξηγήσουμε γιατί σε 
πλαίσια όπου η πρακτική εξακολουθεί να αποτε-
λεί κανόνα, οι γυναίκες συνεχίζουν να ασκούν τον 
Α.Γ.Γ.Ο., ανεξάρτητα από τις γνώσεις τους για τις 
αρνητικές συνέπειες της πρακτικής στην υγεία 
ή τον φόβο των ποινικών κυρώσεων, σε πλαίσια 
που εστιάζουν αποκλειστικά στην ποινικοποίηση 

της πρακτικής.

Είναι καθοριστικής σημασίας ότι οι δράσεις που 
αποσκοπούν στην ενημέρωση των γυναικών σχετι-
κά με τις επιβλαβείς συνέπειες του Α.Γ.Γ.Ο. πρέπει 
να συνοδεύονται από εναλλακτικά εργαλεία αυ-
το-ενδυνάμωσης για τη δημιουργία ενός ασφαλέ-
στερου κοινωνικού περιβάλλοντος για τα κορίτσια 
και τις γυναίκες. Αυτό θα τους επιτρέψει να κά-
νουν ελεύθερες και ενημερωμένες επιλογές σχε-
τικά με το αν πρέπει να σταματήσουν την πρακτική 
ή όχι. Για την επίτευξη αλλαγών στις πεποιθήσεις 
και τις στάσεις των γυναικών, έτσι ώστε να οδη-
γηθούν στην απόφαση να σταματήσουν τον Α.Γ.Γ.Ο., 
θα πρέπει να δημιουργηθούν ευκαιρίες που θα 
λαμβάνουν υπόψη τις πρακτικές και στρατηγικές 
έμφυλες ανάγκες τους. Αυτή η προσέγγιση παρέ-
χει στις γυναίκες επιλογές διαβίωσης, όπως ευ-
καιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ηγεσίας και 
λήψης αποφάσεων, καθώς και την ικανότητα άσκη-
σης των νομικών, οικονομικών και κοινωνικών δι-
καιωμάτων τους. «Η ενδυνάμωση των γυναικών 
και των κοριτσιών μέσα από την εκπαίδευση και 
τις οικονομικές ευκαιρίες έχει αποδειχθεί πολ-
λά υποσχόμενη στο να πειστούν οι κοινότητες να 
σταματήσουν την πρακτική». (Γραφείο Αναφοράς 
Πληθυσμού, 2013)
 

Ο Α.Γ.Γ.Ο. ως ζήτημα βιώσιμης ανάπτυξης
Οι γυναίκες, οι άνδρες και οι οικογένειες στις 
κοινότητες που πλήττονται από τον Α.Γ.Γ.Ο. έχουν 
πιο σημαντικές προτεραιότητες από την εγκατά-
λειψη του Α.Γ.Γ.Ο., όπως, μεταξύ άλλων, την πρό-
σβαση στην υγεία, την εκπαίδευση, την υγιεινή, 
τη βελτίωση της γεωργίας και της επεξεργασίας 
τροφίμων. Είναι ζωτικής σημασίας να ενσωμα-
τωθεί η εξάλειψη της πρακτικής του Α.Γ.Γ.Ο. ως 
βασικό στοιχείο για την επίτευξη αναπτυξιακών 
στόχων σε αυτούς τους τομείς. Από τα στοιχεία 
προκύπτει ότι όταν ο Α.Γ.Γ.Ο. αντιμετωπίζεται στο 
πλαίσιο προγραμμάτων ευρύτερης ανάπτυξης, οι 
παρεμβάσεις για τη πρόληψή του είναι πιο αποτε-
λεσματικές και τυγχάνουν καλύτερης υποδοχής 
από τις πληττόμενες κοινότητες, διότι τα εν λόγω 
προγράμματα τις βοηθούν να ξεπεράσουν άλλα πι-
εστικά ζητήματα και προκλήσεις που επηρεάζουν 
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την καθημερινή τους ζωή και την πρόσβαση σε βα-
σικές ανάγκες.

Αντί να αναπτύσσονται προγράμματα που εστιά-
ζουν αποκλειστικά στην πρόληψη του Α.Γ.Γ.Ο., οι 
πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις –τόσο οικο-
νομικά όσο και από την άποψη της μείωσης των 
ποσοστών διάδοσης– φαίνεται να είναι εκείνες 
που προσεγγίζουν την εξάλειψη της πρακτικής 
στο πλαίσιο ευρύτερων αναπτυξιακών πολιτικών, 
προγραμμάτων και σχεδίων. Αυτά τα προγράμματα 
και τα σχέδια μπορούν να εστιάζουν στη σεξουα-
λική και αναπαραγωγική υγεία και τα αντίστοιχα 
δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων της πρόλη-
ψης του ιού HIV/AIDS και της παροχής υπηρεσιών 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και αντί-
στοιχων δικαιωμάτων), καθώς και στην ασφαλή 
μητρότητα, την παιδική θνησιμότητα και την υγεία 
και χειραφέτηση των γυναικών, συμπεριλαμβανο-
μένης της πρόσβασης στην εκπαίδευση και σε οι-
κονομικές ευκαιρίες. Άλλα προγράμματα μπορούν 
να ενσωματώνουν τον Α.Γ.Γ.Ο. σε πιο ολοκληρωμέ-
να προγράμματα για την αγροτική και βιομηχανική 
ανάπτυξη και την μείωση της φτώχειας.

Ο Α.Γ.Γ.Ο. αποτελεί παγκόσμια παραβίαση των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων που εκτείνεται στην Αφρι-
κή, τη Μέση Ανατολή, την Ασία, τη Βόρεια Αμερική 

και την Ευρώπη. Η παγκόσμια διάσταση του Α.Γ.Γ.Ο. 
απαιτεί την ανάπτυξη διακρατικών και διηπειρω-
τικών παρεμβάσεων, με έμφαση στην οικοδόμηση 
γεφυρών μεταξύ των κοινοτήτων που ζουν τόσο 
στην Ευρώπη όσο και στις πληττόμενες ηπείρους, 
ιδίως την Αφρική. Τα προγράμματα πρέπει να ευ-
νοούν μια προσέγγιση «από κάτω προς τα πάνω», 
προωθώντας την άμεση συμμετοχή ολόκληρης 
της κοινότητας και περικλείοντας όλους τους 
ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων 
των ανδρών, των νέων, των ηγετών της κοινότη-
τας, των πολιτικών ιθυνόντων και των ΜΜΕ.

Ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι ο Α.Γ.Γ.Ο. πρέπει 
να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αναπτυξια-
κής πολιτικής που θα περιλαμβάνει τη διάσταση 
του φύλου και των δικαιωμάτων των γυναικών. 
Η τρέχουσα διαδικασία για την επίτευξη στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης (SDG) παρέχει το κατάλλη-
λο χρονικό πλαίσιο για την αντιμετώπισή του. 
Στην τωρινή του εκδοχή, το Κείμενο της Τελικής 
Πρότασης (Ιούλιος 2014), που δημοσιεύτηκε από 
την Ανοικτή Ομάδα Εργασίας (την ομάδα που ήταν 
επιφορτισμένη με την επίβλεψη της διαδικασίας 
SDG) περιλαμβάνει έναν στόχο για την εξάλειψη 
του Α.Γ.Γ.Ο. και όλων των άλλων επιβλαβών πρα-
κτικών στο πλαίσιο του στόχου για την «επίτευξη 
της ισότητας των φύλων και τη χειραφέτηση των 
γυναικών και των κοριτσιών» (Ανοικτή Ομάδα Ερ-
γασίας, 2014). Είναι κρίσιμο ότι ο στόχος αυτός 
διατηρείται και αντανακλάται στο τελικό πλαίσιο.
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Τα αίτια της διαιώνισης του Α.Γ.Γ.Ο. συν-
δέονται με άνισες έμφυλες σχέσεις 
εξουσίας και την έλλειψη ενδυνάμωσης 
των κοριτσιών και των γυναικών στις οι-
κογένειες ή τις κοινότητές τους.

Οι γυναίκες ενδέχεται να διαφυλάσσουν 
και να ασκούν τον Α.Γ.Γ.Ο., καθώς τον 
χρησιμοποιούν ως εργαλείο απόκτησης 
εξουσίας. Παραιτούνται από τα γεννη-
τικά τους όργανα με αντάλλαγμα την 
κοινωνική αποδοχή, την υλική επιβίωση 
(τον γάμο) και άλλες ελευθερίες.

Αλλάζοντας τη συνείδηση, τις υλικές 
συνθήκες και την ικανότητα λήψης απο-
φάσεων των γυναικών, μετατοπίζουμε 
τη βάση της εξουσίας τους από την ανά-
γκη άσκησης του Α.Γ.Γ.Ο.

Οι γυναίκες δεν θα σταματήσουν την 
πρακτική παρά μόνο αν αποκτήσουν 
αντίστοιχη ή μεγαλύτερη διαπραγμα-
τευτική δύναμη εντός των κοινοτήτων 
τους (π.χ., μέσω της εκπαίδευσης, της 
πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλ-
ψη, της πρόσβασης στη δικαιοσύνη, στην 
ιδιοκτησία, σε οικονομικές ευκαιρίες, 
στην πολιτική ηγεσία, κ.ο.κ.).

Η εμδυνάμωση των γυναικών και η συμ-
μετοχή τους στην ανάπτυξη της κοινότη-
τάς τους και της χώρας τους είναι επο-
μένως ζωτικής σημασίας στη διαδικασία 
εξάλειψης της πρακτικής.

Γύρω από τις γυναίκες πρέπει να οικο-
δομηθεί ένα πλαίσιο στήριξης και συναί-
νεσης από την κοινότητα προκειμένου 
να αποκατασταθεί αποτελεσματικά η 
ισορροπία στη βάση εξουσίας. Οι άνδρες, 
ιδίως, πρέπει να συμμετάσχουν στη δια-
δικασία και να την οικειοποιηθούν.

Για την προώθηση της ισότητας των 
φύλων και τη συνολική ανάπτυξη, είναι 
απαραίτητη μια ολοκληρωμένη προσέγ-
γιση για την προαγωγή της σεξουαλι-
κής και αναπαραγωγικής υγείας και των 
αντίστοιχων δικαιωμάτων (SRHR) και 
για την πρόσβαση σε υπηρεσίες σεξου-
αλικής και αναπαραγωγικής υγείας και ο 
έλεγχος των επιλογών ζωής.

Είναι ζωτικής σημασίας μια εις βάθος 
γνώση των κοινοτήτων και των προκλή-
σεων που αντιμετωπίζουν, προκειμένου 
να προσαρμοστούν οι προσπάθειες που 
καταβάλλονται και να μεγιστοποιηθούν 
τα αποτελέσματα.

⟲ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ
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ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ END FGM 
ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ END FGM ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε.:

Να εξασφαλίσει ότι η μελλοντική ποιοτική έρευ-
να της Ε.Ε. σχετικά με τον Α.Γ.Γ.Ο. θα εξετάσει τις 
επιπτώσεις της μετανάστευσης στη χειραφέτη-
ση των γυναικών και των κοριτσιών και το πώς 
επηρεάζει τη διαιώνιση της πρακτικής. 
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Να ασχοληθούν με την εξάλειψη του Α.Γ.Γ.Ο. 
στον πολιτικό διάλογο με τις χώρες-εταί-
ρους και τις περιφερειακές οργανώσεις, 
και να συζητήσουν τους τρόπους βέλτιστης 
εφαρμογής των δεσμεύσεων που έχουν ανα-
ληφθεί στις διεθνείς και περιφερειακές 
συνθήκες καθώς και στην εθνική νομοθεσία 
των χωρών-εταίρων.

Να ασχοληθούν με το ζήτημα του Α.Γ.Γ.Ο. 
στον διάλογο με τους εμπλεκόμενους φο-
ρείς στην εθνική πολιτική για το ευαίσθητο 
αυτό ζήτημα. Είναι επιτακτική ανάγκη να 
συμπεριληφθούν σε αυτούς τους διαλό-
γους γυναικείες οργανώσεις της κοινωνίας 
πολιτών και ακτιβιστές για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα που ήδη εργάζονται για τον 
τερματισμό της πρακτικής του Α.Γ.Γ.Ο., μαζί 
με τα κορίτσια και τις γυναίκες που πλήτ-
τονται άμεσα από την πρακτική, ηγέτες της 
κοινότητας, θρησκευτικούς ηγέτες, εκπαι-
δευτικούς φορείς, ιατρικό προσωπικό και 
κυβερνητικούς αξιωματούχους τόσο σε το-
πικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Να διασφαλίσουν την ένταξη του Α.Γ.Γ.Ο. με 
μετρήσιμους πόρους και δράσεις στο Νέο 
Σχέδιο Δράσης της Ε.Ε. για την Ισότητα των 
Φύλων και τη Χειραφέτηση των Γυναικών 
στην Ανάπτυξη (GAP).

Να ενσωματώσουν την εξάλειψη του 
Α.Γ.Γ.Ο. σε ευρύτερες αναπτυξιακές πολιτι-
κές, προγράμματα και σχέδια σε διάφορους 
τομείς, συμπεριλαμβανομένης της υγείας, 
της διακυβέρνησης, της παιδείας, του πολι-
τισμού και της οικονομικής ενδυνάμωσης, 
χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση συνολι-
κή, ολοκληρωμένη και βασισμένη στα αν-
θρώπινα δικαιώματα.

Να διασφαλίσουν ότι ο Α.Γ.Γ.Ο. θα προσεγ-
γιστεί ορθά στις τελικές συζητήσεις για το 
πλαίσιο ανάπτυξης μετά το 2015 και ότι θα 
εμφανίζεται σαφώς στους στόχους βιώσι-
μης ανάπτυξης (SDG).
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