
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3 ΑΠΟ 4

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ & ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ & ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
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Α.Γ.Γ.Ο. & ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ

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).

ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗ  ΣΥΝΔΕΣΗ

ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ/ 
ΓΑΜΟΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ*
* Γάμος Ε./Π.Η.
Εξαναγκαστικός γάμος είναι κάθε γάμος που 
τελείται χωρίς την πλήρη και ελεύθερη συναίνεση 
του ενός ή και των δύο μερών και/ή στον οποίο το 
ένα ή και τα δύο μέρη δεν είναι σε θέση να λύσουν 
το γάμο ή να εγκαταλείψουν τον/τη σύζυγο, ως 
αποτέλεσμα απειλής βίας ή έντονης κοινωνικής ή 
οικογενειακής πίεσης. Ο γάμος σε παιδική ηλικία 
ορίζεται ως ο γάμος στον οποίο τουλάχιστον ένα 
από τα μέρη είναι παιδί. Παρά το γεγονός ότι και 
τα αγόρια εισέρχονται σε πρώιμο γάμο, τα κορίτσια 
αποτελούν την πλειονότητα των συζύγων-παιδιών.

ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Όπως και ο Γάμος Ε./Π.Η., ο Α.Γ.Γ.Ο. δεν είναι μόνο μια 
μορφή βίας κατά των γυναικών. Και οι δύο πρακτικές 
συναπαρτίζουν ένα σύνολο κοινωνικών κανόνων που 
εγκρίνονται από την κοινότητα στο σύνολό της και 
αφορούν στον έλεγχο της σεξουαλικότητας και των 
αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των γυναικών.

ΚΟΙΝΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΩΘΗΣΗΣ
Ο Α.Γ.Γ.Ο. και ο Γάμος Ε./Π.Η. εφαρμόζονται σε 
κοινωνικά πλαίσια όπου οι γυναίκες δεν είναι ίσες 
με τους άνδρες. Οι περιορισμένες οικονομικές 
ευκαιρίες των γυναικών, τα πατριαρχικά έθιμα 
που ρυθμίζουν τη γυναικεία σεξουαλικότητα, 
οι θρησκευτικές παρανοήσεις και η πίεση από 
ομοίους είναι οι κύριοι παράγοντες που επιτρέπουν 
την ύπαρξη αμφότερων των πρακτικών.

Ο Α.Γ.Γ.Ο. ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ 
ΓΑΜΟΥ Ε./Π.Η.
Η πρακτική του Α.Γ.Γ.Ο. και του Γάμου Ε./Π.Η. έχει τις 
ρίζες της σε διακρίσεις βάσει φύλου και δικαιολογείται 
από το σύστημα αξιών που τοποθετεί τα κορίτσια και τις 
γυναίκες σε χαμηλότερη θέση από τα αγόρια και τους 
άνδρες. Και οι δύο πρακτικές συνδέονται σε μεγάλο 
βαθμό με την κοινωνική θέση, την αξιοπρέπεια και την 
τιμή των οικογενειών, οι οποίες διατηρούνται μέσω της 
αξίας γάμου των κοριτσιών.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ & 
ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ 
Η πρακτική του Α.Γ.Γ.Ο. και του Γάμου Ε./Π.Η. έχει τις 
ρίζες της σε διακρίσεις βάσει φύλου και δικαιολογείται 
από το σύστημα αξιών που τοποθετεί τα κορίτσια και 
τις γυναίκες σε χαμηλότερη θέση από τα αγόρια και 
τους άνδρες. Και οι δύο πρακτικές συνδέονται σε 
μεγάλο βαθμό με την κοινωνική θέση, την αξιοπρέπεια 
και την τιμή των οικογενειών, οι οποίες διατηρούνται 
μέσω της αξίας γάμου των κοριτσιών.

ΚΟΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Όπως και άλλοι κανόνες συμπεριφοράς, ο Α.Γ.Γ.Ο. 
και ο Γάμος Ε./Π.Η. έχουν ειδική κοινωνική σημασία 
και πληρούν ειδικές κοινωνικές λειτουργίες 
εν τός της κοινότητας. Οι δύο πρακτικές 
χρησιμοποιούνται ως μέσα παραβίασης της 
γυναικείας αυτονομίας και ως μέσα για τη 
διατήρηση της «σεξουα λικής αγ νότητας» 
των γ υ να ι κών.  Α μ φ ότ ερ ε ς μ π ο ρ ο ύ ν να 
χρησιμοποιηθούν και ως «κίνητρο κοινωνικού 
κύρους», το οποίο στερούνται διαφορετικά οι 
γυναίκες.



ΠΟΥ;

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ;
Ολοκληρωμένη έρευνα και συλλογή δεδομένων 
αναφορικά με τις σχέσεις μεταξύ Α.Γ.Γ.Ο. και Γάμου 
Ε./Π.Η.

Οι επιβλαβείς πρακτικές πρέπει να αντιμετωπίζονται 
με τρόπο ολοκληρωμένο, μέσω προγραμμάτων που 
λαμβάνουν υπόψη τις πιθανές σχέσεις μεταξύ Α.Γ.Γ.Ο. 
και Γάμου Ε./Π.Η.

Οι δράσεις που αποσκοπούν στην ενημέρωση των 
γυναικών σχετικά με τις επιβλαβείς συνέπειες του 
Α.Γ.Γ.Ο. και του Γάμου Ε./Π.Η. πρέπει να συνοδεύονται 
από εναλλακτικά εργαλεία αυτοενδυνάμωσης για 
τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου κοινωνικού 
περιβάλλοντος για τα κορίτσια και τις γυναίκες.

Ολιστικές, πολυπρισματικές και μακροπρόθεσμες 
παρεμβάσεις που θα λαμβάνουν υπόψη τους 
κοινωνικούς και πολιτισμικούς κανόνες και θα 
περιλαμβάνουν όλη την κοινότητα στην Ευρώπη και 
στις χώρες προέλευσης,

Αντί να αναπτύσσονται προγράμματα που εστιάζονται 
αποκλειστικά στην πρόληψη του Α.Γ.Γ.Ο. και του Γάμου 
Ε./Π.Η., οι πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις είναι 
εκείνες που θέτουν επί τάπητος την εγκατάλειψη 
αμφότερων των πρακτικών στο πλαίσιο ευρύτερων 
αναπτυξιακών πολιτικών, προγραμμάτων και σχεδίων.

Η προσέγγιση της αλλαγής συμπεριφοράς (BCA) θεωρείται ότι βοηθά τα άτομα και 
τις κοινότητες μέσα από μια σειρά βημάτων, τα οποία βασίζονται το ένα στο άλλο 
και παρέχουν ευκαιρίες για την εξέταση συμπεριφορών που μπορούν να οδηγήσουν 
σε βιώσιμες αλλαγές στους κοινωνικούς κανόνες μιας επηρεαζόμενης κοινότητας.

REPLACE – «Πιλοτική εργαλειοθήκη για την αντικατάσταση προσεγγίσεων 
για την εξάλειψη του Α.Γ.Γ.Ο. στην Ε.Ε.: εφαρμογή της αλλαγής συμπεριφοράς 
στις πληττόμενες κοινότητες» στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία. Με τη 
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το πρόγραμμα επιδιώκει την εξάλειψη 
του Α.Γ.Γ.Ο. στις κοινότητες που πλήττονται από την πρακτική σε όλη την Ευρώπη. 
Χρησιμοποιεί την BCA σε συνδυασμό με ερευνητικές μεθόδους συμμετοχικής 
δράσης για να εντοπίσει συγκεκριμένες συμπεριφορές και εμπόδια που μπορούν 
«να αλλάξουν» για να εξαλειφθεί ο Α.Γ.Γ.Ο. Επιδιώκει να προσφέρει μια εναλλακτική 
λύση στις επικρατούσες προσεγγίσεις που αναμένουν από τα άτομα να αλλάξουν τη 
συμπεριφορά τους με απλή εστίαση στην ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα ζητήματα 
υγείας και τα νομικά ζητήματα που σχετίζονται με τον Α.Γ.Γ.Ο. Το 2011, το σχέδιο 
ανέπτυξε μια εργαλειοθήκη η οποία παρέχει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με 
το πώς χρησιμοποιείται η μεθοδολογία της αλλαγής συμπεριφοράς σε οργανώσεις 
που εργάζονται για την πρόληψη στις πληττόμενες κοινότητες. Το δεύτερο μέρος 
του σχεδίου περιλάμβανε κοινότητες που ζουν στην Πορτογαλία, την Ισπανία και 
την Ιταλία· σύντομα θα παρουσιαστεί μια νέα εργαλειοθήκη με αυτές τις εμπειρίες.

http://www.replacefgm2.eu/toolkit/REPLACE-FGM-toolkit.aspx Οι απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα έκδοση δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη 
τις απόψεις της Ε.Ε.

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
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 επεξεργασίας τροφίμων, 
μεταξύ άλλων. Είναι ζωτικής σημασίας να ενσωματωθεί η εξάλειψη 
της πρακτικής του Α.Γ.Γ.Ο. ως βασικό στοιχείο για την επίτευξη 
αναπτυξιακών στόχων σε αυτούς τους τομείς.

ΓΕΦΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Πολλές κοινότητες μεταναστών που μαστίζονται από τον Α.Γ.Γ.Ο. 
διατηρούν ισχυρούς δεσμούς με τις χώρες προέλευσής τους, όπου 
στέλνονται οι γυναίκες και τα κορίτσια για να υποστούν τον Α.Γ.Γ.Ο. 
Αυτός ο σύνδεσμος συχνά επηρεάζει την απόφαση για το αν πρέπει ή όχι 
να εφαρμοστεί ο Α.Γ.Γ.Ο. Η ενίσχυση των κοινοτήτων διασποράς μέσω 
της ενεργητικής συμμετοχής τους στον σχεδιασμό προσαρμοσμένων 
προσεγγίσεων για την καταπολέμηση του Α.Γ.Γ.Ο. τόσο στην Ε.Ε. όσο και 
στις χώρες προέλευσης είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της 
εξάλειψης του Α.Γ.Γ.Ο.
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ΣΥΝΘΕΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Η παγκόσμια διάσταση του Α.Γ.Γ.Ο. απαιτεί την ανάπτυξη διακρατικών 
παρεμβάσεων, με έμφαση στην οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ των 
κοινοτήτων που ζουν τόσο στην Ευρώπη όσο και στις πληττόμενες 
ηπείρους, ιδίως στην Αφρική.

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

02%   – 98%
Τα π ο σ ο σ τά δ ιά δ ο σ ης 
διαφέρουν από χώρα σε 
χώρα, από 98  στη Σομαλία 
έως 2  στην Ουγκάντα και 
το Καμερούν.

ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Κα μ ί α μ ε γά λ η θ ρ η σ κεί α 
δ ε ν  υ π ο σ τ η ρ ί ζ ε ι  ο ύ τ ε 
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.  ε μ φ α ν ίζε τα ι 
κυρίως σε κοινότητες που 
προέρχονται από χώρες που 
πλήττονται από τον Α.Γ.Γ.Ο.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Ασκείται σε νοικοκυριά 
όλων των μορφωτικών 
επιπέδων και όλων των 
κοινωνικών τάξεων.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

http://goo.gl/WhLPYgHERE
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΣΕΙΡΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Μοιραστείτε Ελεύθερα

http://goo.gl/WhLPYg
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