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ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΔΟΣΗ

Ο Α.Γ.Γ.Ο. ΩΣ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΕΣΤΙΑΣΗ

Ο Α.Γ.Γ.Ο. αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 
γυναικών και των κοριτσιών, και ακραία μορφή διάκρισης και βίας 
που στρέφεται αποκλειστικά σε βάρος των κοριτσιών και των 
γυναικών, λόγω του φύλου τους. Κάθε κορίτσι που γεννιέται σε μια 
κοινότητα η οποία ασκεί τον Α.Γ.Γ.Ο. κινδυνεύει δυνητικά από αυτή 
την πρακτική.

Ο Α.Γ.Γ.Ο. αποτελεί τμήμα ευρύτερων πατριαρχικών πρακτικών που έχουν 
τις ρίζες τους στην ανισότητα ανάμεσα στα δύο φύλα και αποσκοπούν στον 
έλεγχο της σεξουαλικότητας των γυναικών και των κοριτσιών, του σώμα-
τός τους και των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων τους. 

Η πρακτική αυτή στερεί από τις γυναίκες και τα κορίτσια τα ακόλουθα 
δικαιώματα: τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα τους· την απαλλαγή 

από τη βία· το υψηλότερο εφικτό επίπεδο υγείας· την απαλλαγή από 
τις διακρίσεις βάσει φύλου, από τα βασανιστήρια και από τη σκλη-

ρή, απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση, μεταξύ άλλων.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ 
ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝTION
Ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών 
οργάνων (Α.Γ.Γ.Ο.) περιλαμβάνει κάθε διαδικασία 
που συνεπάγεται τη μερική ή ολική αφαίρεση 
των εξωτερικών γυναικείων γεννητικών 
οργάνων ή άλλον τραυματισμό των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων για μη ιατρικούς λόγους 
(Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας).

≈ 180,000 ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ 
ΝΑ ΥΠΟΣΤΟΥΝ Α.Γ.Γ.Ο. 
ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

> 125,000,000!
ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΖΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ Α.Γ.Γ.Ο.

Η βία κατά των γυναικών είναι συχνά ένας 
κύκλος κακοποίησης που εκδηλώνεται με 
πολλές μορφές σε ολόκληρη τη ζωή τους 
(UNICEF, 2000). Αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο ο Α.Γ.Γ.Ο. μπορεί επίσης να συνδέεται 
με άλλες μορφές βίας κατά των γυναικών, 
και ιδίως με τον γάμο σε παιδική ηλικία. Και 
οι δύο μορφές βίας ασκούνται λόγω κυρίαρ -
χων κοινωνικών κανόνων που σχετίζονται με 
τη σεξουαλικότητα ενός κοριτσιού και λόγω 
εδραιωμένων ανισοτήτων μεταξύ των φύλων.

ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ
Οι πατριαρχικές πεποιθήσεις εναποθέτουν συχνότατα την 
ευθύνη για την «τιμή» της οικογένειας και της κοινωνίας 
στις γυναίκες. Σε σύγκριση με τους άνδρες, θεωρείται ότι 
οι γυναίκες πρέπει να είναι πιο ενάρετες, λιγότερο σεξουα-
λικά ενεργές και ότι φέρουν το κύριο βάρος της οικογενεια-

κής ευθύνης. Ως αποτέλεσμα αυτού του βάρους, τα δικαιώματα των 
γυναικών παραβιάζονται σοβαρά ως μέσο για να «προστατευτούν» 
αυτές και, κατ’ επέκταση, η οικογένειά τους από την απώλεια αυτής 
της τιμής.

Ο Α.Γ.Γ.Ο. ΩΣ ΖΗΤΗΜΑ ΦΥΛΟΥ & 
ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ, ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ 
ΤΟ ΦΥΛΟ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

Ο Α.Γ.Γ.Ο. ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΒΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 ΑΠΟ 4

ΜΕΙΩΣΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΗΔΟΝΗΣ 
ΜΕΙΩΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ & ΑΝΤΟΧΗΣ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΕΝΝΑ
ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΑΓΧΩΔΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ
ΜΗΤΡΙΚΗ & ΒΡΕΦΙΚΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ
ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ HIV

ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ;



ΠΟΙΟΙ ΤΟΝ 
ΑΣΚΟΥΝ
Παραδοσιακοί γιατροί (κόφτες)
Μαίες
Ηλικιωμένες Γυναίκες
Γιατροί
Νοσηλευτές/Νοσηλεύτριες

ΠΟΙΑ ΑΤΟΜΑ 
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ
Κορίτσια και γυναίκες από τη 
βρεφική ηλικία έως 15 ετών
Περιστασιακά μεγαλύτερες σε 
ηλικία γυναίκες

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 
ΠΥΛΩΡΟΙ
Διευρυμένες Οικογένειες
Μητέρες & Πατέρες
Πρεσβύτεροι της Κοινότητας
Θρησκευτικοί Ηγέτες
Επαγγελματίες Υγείας

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ;

ΠΟΥ;

1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ
Ο Α.Γ.Γ.Ο. είναι μια σύνθετη μορφή διάκρισης κατά των γυναικών, που 

επιδεινώνεται από άλλα κοινωνικά προβλήματα: επιβλαβείς παραδοσιακούς 

κανόνες, σεξουαλικά ταμπού, ευάλωτη οικονομική κατάσταση, κοινωνική (μη) 

κινητικότητα, μετανάστευση και ένταξη.

2 EΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ & ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
•Ενίσχυση της εκπαίδευσης και του αλφαβητισμού με θεμέλιο τα δικαιώματα. 

Σε ορισμένες κοινότητες, ο Α.Γ.Γ.Ο. πραγματοποιείται σε όλες τις οικονομικές 

τάξεις αδιακρίτως.

• Διαγενεακός διάλογος μεταξύ ανάμεσα σε νεότερες και μεγαλύτερες γυναίκες

• Παρεμβάσεις στην κοινότητα

• Ευαισθητοποίηση του υγειονομικού προσωπικού

• Πρωτοβουλίες «Εξωτερίκευσης των Κοριτσιών»

•Προγράμματα Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης / Οικογενειακού Προγραμματισμού

3 ΤΑ 4 «Π» ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΡΑΣΗ
Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης είναι η πρώτη ευρωπαϊκή νομική πράξη που 

παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τα 4 «Π» στην αντιμετώπιση του Α.Γ.Γ.Ο., 

συνδυάζοντας την Πρόληψη, την Προστασία, την Ποινικοποίηση και την Παροχή 

επαρκών υπηρεσιών.

4 ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΥΘΥΝΩΝ
Ο Α.Γ.Γ.Ο. είναι μια επιβλαβής πρακτική που δεν έχει θέση σε μια κοινωνία 
η οποία έχει ως στόχο τον σεβασμό, την προστασία και την τήρηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών. Αγ νοώντας το φαινόμενο, 
διακινδυνεύουμε την παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων χιλιάδων γυναικών 
και κοριτσιών. Τα κράτη πρέπει να υπογράψουν και να επικυρώσουν τη 
Σύμβαση για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών 
και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), το πρώτο 
νομικά δεσμευτικό μέσο και πρακτικό εργαλείο για την αντιμετώπιση του 
Α.Γ.Γ.Ο. στην Ε.Ε. και πέρα από αυτή.

>28
Σε περισσότερες από 28 χώρες 
στην Αφρική και σε αρκετές χώρες 
της Ασίας και της Μέσης Ανατολής.

02%   – 98%
Τα ποσοστά διάδοσης διαφέρουν από 
χώρα σε χώρα, από 98  στη Σομαλία 
έως 2  στην Ουγκάντα και το Καμερούν.

ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Καμία μεγάλη θρησκεία δεν υποστηρίζει ούτε 
υπαγορεύει την πρακτική του Α.Γ.Γ.Ο. Παρά 
ταύτα, ο Α.Γ.Γ.Ο. ασκείται από μουσουλμάνους, 
χριστιανούς, ανιμιστές.

E.E.
Ο Α.Γ.Γ.Ο. εμφανίζεται κυρίως 
σε κοινότητες που προέρχο-
νται από χώρες που πλήττο-
νται από τον Α.Γ.Γ.Ο.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ασκείται σε νοικοκυριά 
όλων των μορφωτικών επι-
πέδων και όλων των κοινω-
νικών τάξεων.

ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ  FORWARD UK (ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ), 
ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΜΙΛΟΥΝ (YPSO!)
Το YPSO!, ένα πρόγραμμα με έδρα το Λονδίνο, ιδρύθηκε το 2006 και επιδιώκει να 
εκπαιδεύσει, να ενδυναμώσει και να εμπνεύσει νέους και νέες (ηλικίας 16-24) από 
κοινότητες που επηρεάζονται από τον Α.Γ.Γ.Ο., ώστε να πάρουν θέση για τις έμφυλες 
διακρίσεις και την έμφυλη βία. Μέσω συντονισμένων ομαδικών δραστηριοτήτων σε 
συνδυασμό με προφορικό λόγο, μουσικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικό υλικό, αυτή η 
πρωτοβουλία παρέχει κατάρτιση σχετικά με τον Α.Γ.Γ.Ο., καθοδήγηση και υποστήριξη, 
ώστε να δώσει στους νέους ανθρώπους τις δεξιότητες για να ταχθούν κατά του Α.Γ.Γ.Ο. 
και των πρώιμων γάμων/ γάμων σε παιδική ηλικία στις τοπικές τους κοινότητες. Μέσω 
του προγράμματος YPSO! έχει αναπτυχθεί μια πλατφόρμα για νέες γυναίκες με σκοπό να 
τις στηρίξει και να τους δώσει τη δυνατότητα να προαχθούν στην κοινωνία.
http://www.forwarduk.org.uk/what-we-do/uk-programmes/uk-youth-fgm-programmes/

Οι απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα έκδοση δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ 
ανάγκη τις απόψεις της Ε.Ε.http://goo.gl/WhLPYgHERE

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΣΕΙΡΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Μοιραστείτε Ελεύθερα
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