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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ & ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ & ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
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Α.Γ.Γ.Ο. ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ

Ο Α.Γ.Γ.Ο. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΘΝΩΣ:
Ο Α.Γ.Γ.Ο. δεν περιορίζεται στις χώρες της Αφρικής και 
της Μέσης Ανατολής, όπου κυρίως εφαρμόζεται, αλλά 
πλέον παρατηρείται επίσης στην Ευρώπη, στις Η.Π.Α., 
στον Καναδά κ.α. μέσω μεταναστευτικών κοινοτήτων 
από τις πληττόμενες χώρες και των απογόνων τους.

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ:
Ο Α.Γ.Γ.Ο. μπορεί να πλήξει κοινότητες μεταναστών 
και κορίτσια της επονομαζόμενης «δεύτερης και 
τρίτης γενιάς», που κατάγονται από χώρες οι οποίες 
πλήττονται από τον Α.Γ.Γ.Ο. Στο πλαίσιο αυτό, ο Α.Γ.Γ.Ο. 
αποτελεί επίσης ζήτημα ένταξης εκτός από ζήτημα 
έμφυλης βίας, υγείας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με τη Σύμβαση του 1951 για το Καθεστώς 
των Προσφύγων και το σχετικό Πρωτόκολλο του 
1967, ο Α.Γ.Γ.Ο. αποτελεί βασανιστήριο και σκληρή, 
απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση. Αξιώσεις 
που σχετίζονται με τον Α.Γ.Γ.Ο. μπορούν επίσης να 
αξιολογηθούν σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης, 
με την αιτιολογία ότι ανήκουν σε μια συγκεκριμένη 
κοινωνική ομάδα, θρησκεία, ή πολιτική θέση. Στην Ε.Ε., οι 
γυναίκες και τα κορίτσια που πλήττονται από τον Α.Γ.Γ.Ο. 
προστατεύονται βάσει της οδηγίας της Ε.Ε. σχετικά με 
τα δικαιώματα των θυμάτων εγκληματικότητας και της 
οδηγίας σχετικά με τη διεθνή προστασία για τα τυπικά 
προσόντα και τις συνθήκες υποδοχής.

NAI

125,000,000 +!
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 125 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ 
ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
ΖΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ Α.Γ.Γ.Ο. 

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΔΟΣΗ

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

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ 
ΓΕΦΥΡΩΝ

ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ;
Αναγνωρίζεται διεθνώς ως παραβίαση των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών και των 
κοριτσιών. Ο Α.Γ.Γ.Ο. αποτελεί τμήμα ευρύτερων 
πατριαρχικών πρακτικών που έχουν τις ρίζες τους 
στην ανισότητα των φύλων και αποσκοπούν στον 
έλεγχο της σεξουαλικότητας των γυναικών και 
των κοριτσιών, των σωμάτων τους και των σεξου-
αλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων τους.

Η πρακτική αυτή στερεί από τις γυναίκες και τα κο-
ρίτσια το δικαίωμά τους: στη σωματική και ψυχική 
ακεραιότητα· στην απαλλαγή από τη βία· στο υψη-
λότερο εφικτό επίπεδο υγείας· στην απαλλαγή από 
τις διακρίσεις βάσει φύλου· στην απαλλαγή από τα 
βασανιστήρια και από τη σκληρή, απάνθρωπη και 
ταπεινωτική μεταχείριση, μεταξύ άλλων.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ 
ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ 
ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
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 άλλο 
τραυματισμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων για 
μη ιατρικούς λόγους (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας).



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ 
Α.Γ.Γ.Ο. ΜΕΣΩ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
Οι κοινότητες που πλήττονται από 
τον Α.Γ.Γ.Ο. στις αναπτυσσόμενες 
χώρες έχουν συχνά πιο σημαντικές 
προτεραιότητες από την εξάλειψη 
του Α.Γ.Γ.Ο., όπως την πρόσβαση στην 
υγεία, την εκπαίδευση, την υγιεινή, τη 
βελτίωση της γεωργίας και της επε-
ξεργασίας τροφίμων. Είναι ζωτικής 
σημασίας να ενσωματωθεί η εξάλειψη 
της πρακτικής του Α.Γ.Γ.Ο. ως βασικό 
στοιχείο για την επίτευξη αναπτυξια-
κών στόχων σε αυτούς τους τομείς.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ 
Α.Γ.Γ.Ο. ΜΕΣΩ ΜΕΤΡΩΝ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Πολλές κοινότητες μεταναστών που 
επηρεάζονται από τον Α.Γ.Γ.Ο. διατη-
ρούν ισχυρούς δεσμούς με τις χώρες 
προέλευσής τους, όπου στέλνονται 
οι γυναίκες και τα κορίτσια για να 
υποστούν τον Α.Γ.Γ.Ο. Αυτός ο σύνδε-
σμος συχνά επηρεάζει την απόφαση 
για το αν πρέπει ή όχι να εφαρμοστεί 
ο Α.Γ.Γ.Ο. Η ενίσχυση των κοινοτήτων 
της διασποράς μέσω της ενεργητι-
κής συμμετοχής τους στον σχεδιασμό 
προσαρμοσμένων προσεγγίσεων για 
την καταπολέμηση του Α.Γ.Γ.Ο. τόσο 
στην Ε.Ε. όσο και στις χώρες προέλευ-
σης είναι ζωτικής σημασίας για την 
προώθηση της εξάλειψης του Α.Γ.Γ.Ο.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ 
Α.Γ.Γ.Ο. ΜΕΣΩ ΜΕΤΡΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Ο Α.Γ.Γ.Ο. πρέπει να γίνει κατανοητός 
ως κοινωνικός κανόνας: η εξάλει-
ψη της πρακτικής είναι μια επιλογή 
που επηρεάζεται από πολύπλοκους 
πολιτισμικούς, ψυχολογικούς, κοινω-
νικούς και συναισθηματικούς παρά-
γοντες. Οι κοινότητες της διασποράς 
στην Ε.Ε. διαθέτουν την απαιτούμενη 
δυναμική για την πρόληψη και την 
εξάλειψη του Α.Γ.Γ.Ο. Τα ολοκληρω-
μένα μέτρα ένταξης με στόχο την 
ένταξη, τον διαπολιτισμικό διάλογο 
και τη χειραφέτηση των γυναικών 
είναι κομβικής σημασίας για την εξά-
λειψη του Α.Γ.Γ.Ο.

ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ
ΓΕΦΥΡΩΝ
Η παγκόσμια διάσταση του Α.Γ.Γ.Ο. 
απαιτεί την ανάπτυξη διακρατικών 
παρεμβάσεων, με έμφαση στην οικο-
δόμηση γεφυρών μεταξύ των κοινο -
τήτων που ζουν τόσο στην Ευρώπη 
όσο και στις πληττόμενες ηπείρους, 
ιδίως την Αφρική. 

Είναι κοινή παραδοχή ότι η σχέση με-
ταξύ των κοινοτήτων στις χώρες προ-
έλευσης και στις χώρες προορισμού 
έχει αντίκτυπο στην απόφαση αν θα 
πραγματοποιηθεί ο Α.Γ.Γ.Ο. ή όχι. Ως 
εκ τούτου, η παγκόσμια διάσταση του 
Α.Γ.Γ.Ο. απαιτεί την ανάπτυξη διακρα-
τικών παρεμβάσεων, με έμφαση στην 
οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ των κοι-
νοτήτων που ζουν τόσο στην Ευρώπη 
όσο και στις πληττόμενες χώρες.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ; 

1 5

2
6

3
7

4
8

9

Προώθηση της έρευνας σχετικά με τη διάδοση του Α.Γ.Γ.Ο. στην 
Ευρώπη, προκειμένου να γίνει καλύτερα κατανοητό το φαινόμενο 
στο πλαίσιο της μετανάστευσης και να εντοπιστούν συγκεκριμένες 
δράσεις και προγράμματα για την εξάλειψη του Α.Γ.Γ.Ο.

Υποστήριξη παρεμβάσεων με στόχο την οικοδόμηση γεφυρών 
μεταξύ των μεταναστών που ζουν στην Ευρώπη και τις κοινότητες 
στις χώρες προέλευσης.

Ενίσχυση της ικανότητας των συστημάτων υποδοχής να εντοπίζουν 
και να καλύπτουν τις ειδικές ανάγκες των γυναικών και των 
κοριτσιών που αιτούνται άσυλο και έχουν υποστεί Α.Γ.Γ.Ο.

Προώθηση κοινοτικών προγραμμάτων παρέμβασης «από τα κάτω», 
με ιδιαίτερη έμφαση στην ένταξη των μεταναστών κατά τον 
σχεδιασμό τους.

Τα κράτη της Ε.Ε. πρέπει να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία της Ε.Ε. 
σχετικά με τη διεθνή προστασία για τα τυπικά προσόντα (2013) και τις 
συνθήκες υποδοχής (2015).

Να διασφαλιστεί η ενσωμάτωση του Α.Γ.Γ.Ο. με μετρήσιμους πόρους και 
δράσεις στο Νέο Σχέδιο Δράσης της Ε.Ε. για την Ισότητα των Φύλων.

Η εξάλειψη του Α.Γ.Γ.Ο. πρέπει να ενσωματωθεί σε όλες τις αναπτυξιακές 
πρωτοβουλίες σε διάφορους τομείς (π.χ. στην υγεία, τη διακυβέρνηση, 
την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την οικονομική ενδυνάμωση).

Να διασφαλιστεί ότι ο Α.Γ.Γ.Ο. θα συμπεριληφθεί ευκρινώς στο πλαίσιο 
ανάπτυξης μετά το 2015 και στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.

Συμπερίληψη του Α.Γ.Γ.Ο. στον πολιτικό διάλογο με τις χώρες-εταίρους 
και τους περιφερειακούς μηχανισμούς.

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

ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ
Η «Προστασία της Επόμενης Γενιάς» είναι ένα ολιστικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται 
από τη γαλλική ΜΚΟ Equilibres & Populations στο Μάλι. Στόχος του έργου είναι να 
εφαρμόσει ένα αναπαραγώγιμο πιλοτικό πρόγραμμα και να αποδείξει έμπρακτα ότι 
η κοινωνική αλλαγή είναι δυνατή και βιώσιμη αν οι ίδιες οι κοινότητες θεωρήσουν 
ότι ο Α.Γ.Γ.Ο. αποτελεί εμπόδιο για την ευημερία τους. Περιλαμβάνει την εκπαίδευση 
και την κατάρτιση λειτουργών και υπέρασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θυ-
μάτων, και έχει οδηγήσει στη δέσμευση μεγάλου ποσοστού χωριών ότι ο Α.Γ.Γ.Ο. θα 
εξαλειφθεί. Από το 2009, οι κοινότητες της μαλιανής διασποράς στη Γαλλία έχουν 
συνδεθεί με το σχέδιο.

Κύρια αποτελέσματα: 125 από τα 250 χωριά στην περιοχή έχουν ενταχθεί στη δια-
δικασία εξάλειψης του Α.Γ.Γ.Ο. Σε περισσότερες από 900 γυναίκες που πάσχουν από 
επιπλοκές που σχετίζονται με τον Α.Γ.Γ.Ο. παρασχέθηκαν ιατρικές/χειρουργικές 
θεραπείες. Γιατροί, διευθυντές κέντρων υγείας και προϊστάμενες νοσοκόμες της 
περιοχής καταρτίστηκαν για την αντιμετώπιση επιπλοκών που σχετίζονται με τον 
Α.Γ.Γ.Ο.

Μια ομάδα 15 ατόμων που αποτελείται από ιατρικό προσωπικό και κοινωνικούς 
λειτουργούς βρίσκεται σε επαφή με τις κοινότητες. Πάνω από 500 μετανάστες 
στην περιοχή του Παρισιού έχουν παρακολουθήσει εκδηλώσεις ευαισθητοποίη-
σης. Μια ομάδα 10 εκπαιδευτών που προέρχονται από τις κοινότητες της διασπο-
ράς έχουν λάβει κατάρτιση.

www.equipop.org

Μοιραστείτε Ελεύθερα

http://goo.gl/WhLPYg
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