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A.Γ.Γ.Ο.: TO ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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 
γεν νητικών οργάνων ή ά λ λον τραυματισμό των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων για μη ιατρικούς λόγους 
(Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας).

Α.Γ.Γ.Ο. ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ο Α.Γ.Γ.Ο. είναι ένας από τους κεντρικούς τομείς 
αναπτυξιακής εργασίας, καθώς αφορά τα 
ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών και των 
κοριτσιών, την ισότητα των φύλων, τη μείωση 
της φτώχειας, τη μητρική υγεία, τη μείωση 
της παιδικής θνησιμότητας και τη βασική 
εκπαίδευση για όλους (σε σύνδεση με τους 
Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη).

ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ 
ΤΙΜΗΜΑ ΤΟΥ Α.Γ.Γ.Ο.
Ο Α.Γ.Γ.Ο. έχει επιπτώσεις σε όλα τα επίπεδα 
της κοινωνίας: συναισθηματικές, σωματικές, 
διαπροσωπικές, κοινωνικές και καθαρά 
χρηματικές. Όλες τους, με ποικίλες μορφές, 
επιβαρύνουν την οικονομία στο επίπεδο του 
ατόμου, του νοικοκυριού, της κοινότητας και 
του κράτους.

Οικολογικό Μοντέλο για την Κατανόηση της Βίας. Πηγή: Heise κ.ά. 1999, Krug κ.ά. 2002, CDC 2004

Τα τραύματα που μπορεί να προ -
κληθούν από τον Α.Γ.Γ.Ο. δημιουρ-
γούν τον κίνδυνο των διαπροσω-
πικών και γαμήλιων προβλημάτων 
που θα υποστεί μια γυναίκα ή ένα 
κορίτσι στη διάρκεια της ζωής της.

Ο πρώιμος γάμος που συνοδεύει 
συχνά τον Α.Γ.Γ.Ο. μπορεί να εμποδί-
σει την ήδη περιορισμένη πρόσβα-
ση των γυναικών/των κοριτσιών 
στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, 
γεγονός το οποίο μπορεί να επιδει-
νώσει ακόμα περισσότερο τα προ-
βλήματα σχέσεων.

Επιπλέον, τα κορίτσια που δεν 
υπέστησαν Α.Γ.Γ.Ο. μπορεί να εξο-
στρακιστούν και να στιγματιστούν, 
γεγονός που επιφέρει ψυχολογική 
οδύνη και δυσκολία στις σχέσεις 
τους με τους συνομήλικούς τους 
και με την κοινότητα γενικά. 

Οι πιθανές απώλειες που επιφέρει ο 
Α.Γ.Γ.Ο. εκδηλώνονται σε όλη τη ζωή 
μιας γυναίκας:

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ-ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ
Βραχυπρόθεσμες: πόνος, σοκ, αιμορ-
ραγία, λιποθυμία, μολύνσεις, ενίοτε 
θάνατος.

Μακροπρόθεσμες: ψυχολογικό τραύ-
μα, διαταραχή μετατραυματικής κα-
ταπόνησης, φοβίες, άγχος, χρόνιες 
παθήσεις, κίνδυνος HIV.

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ-ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ
Επηρεασμένη σεξουαλικότητα, στει-
ρότητα, επιπλοκές στη γέννα, μητρι-
κή και βρεφική θνησιμότητα.

ΥΛΙΚΕΣ
Οι γυναίκες και τα κορίτσια που υφί-
στανται Α.Γ.Γ.Ο. κινδυνεύουν από 
πρώιμο γάμο, πρόωρη σχολική εγκα-
τάλειψη και μειωμένες δυνατότητες 
ανάπτυξης, εξέλιξης και σταθερού 
εισοδήματος. Οι επιπλοκές στην 
υγεία που προκαλούνται από τον 
Α.Γ.Γ.Ο. αυξάνουν τα ιατρικά τους έξο-
δα σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. 
Κάποιες γυναίκες ίσως χρειαστεί να 
καταφύγουν σε χειρουργική επέμβα-
ση για να μπορέσουν να έχουν σεξου-
αλική επαφή ή να τεκνοποιήσουν.

Συνήθως, ο Α.Γ.Γ.Ο. είναι μια διαβα-
τήρια τελετή που διασφαλίζει την 
«ικανότητα γάμου» ενός κοριτσιού. 

Οι υψηλές τελετουργικές δαπάνες 
πιέζουν περαιτέρω τις οικογένειες 
να παντρέψουν ένα κορίτσι νωρίς.

Αυτό συνεπάγεται συχνά πρόωρη 
εγκατάλειψη του σχολείου από τα 
κορίτσια και πρώιμη εγκυμοσύνη.

Ως αποτέλεσμα, ο Α.Γ.Γ.Ο. στερεί 
από τις οικονομίες των ιδιωτικών 
νοικοκυριών τη συνεισφορά των 
κορών τους και από το σύνολο της 
κοινότητας την ενεργό οικονομική 
συμμετοχή των γυναικών. 

Όπως και άλλες μορφές βίας κατά των 
γυναικών, ο Α.Γ.Γ.Ο. έχει επιπτώσεις που 
επιβαρύνουν την κοινωνία συνολικά:

ΥΓΕΙΑ 
Οι επιπλοκές στην υγεία των πληττό-
μενων γυναικών επιφέρουν πρόσθετες 
δυσμενείς επιπτώσεις και επιβαρύνουν 
περαιτέρω τους/τις επαγγελματίες 
υγείας. Η παρατεταμένη νοσηλεία των 
μητέρων, οι εγχειρήσεις ανάπλασης, η 
θεραπεία για HIV, οι χρόνιες λοιμώξεις 
και η περιγεννητική θνησιμότητα εντός 
των νοσοκομείων είναι μόνο μερικές από 
αυτές τις επιπτώσεις.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ο Α.Γ.Γ.Ο. έχει διαπιστωθεί ότι επηρεάζει 
αρνητικά τις σχολικές επιδόσεις, οδηγώ-
ντας σε υψηλότερα ποσοστά απουσιών 
και πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης 
μεταξύ των κοριτσιών.

ΕΡΓΑΣΙΑ
Ο Α.Γ.Γ.Ο. επηρεάζει άμεσα την ικανότη-
τα των γυναικών να συνεισφέρουν στην 
οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Οι 
πληττόμενες γυναίκες που εντάσσονται 
στο εργατικό δυναμικό εκτός οικιακής 
εργασίας κινδυνεύουν να έχουν μειωμένη 
απόδοση λόγω των πιθανών μακροπρό-
θεσμων επιπτώσεων του Α.Γ.Γ.Ο. στην 
υγεία.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ
Επιπλοκές που απορρέουν από τον 
Α.Γ.Γ.Ο. ενδέχεται να επιφέρουν τον θά-
νατο μιας γυναίκας ή ενός κοριτσιού. 
Αυξάνεται επίσης η θνησιμότητα των 
βρεφών των οποίων οι μητέρες έχουν 
υποστεί Α.Γ.Γ.Ο.

ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ 
ΤΙΜΗΜΑ

ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ

ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ



Ο Α.Γ.Γ.Ο. είναι ένας από τους κεντρικούς τομείς αναπτυξιακής 
εργασίας, καθώς αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναι-
κών και των κοριτσιών, την ισότητα των φύλων, τη μείωση της 
φτώχειας, τη μητρική υγεία, τη μείωση της παιδικής θνησι-
μότητας και τη βασική εκπαίδευση για όλους.

Ο Α.Γ.Γ.Ο. αναφέρεται ρητά στον Στόχο 5, Στοχοθεσία 5.3 
των ΣΒΑ: “Εξάλειψη όλων των επιβλαβών πρακτικών, 
όπως ο πρόωρος γάμος, ο γάμος σε παιδική ηλικία ή 
με εξαναγκασμό και οι ακρωτηριασμοί των γυναικεί-
ων γεννητικών οργάνων”.

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Δυσμενείς επιπτώσεις που απορρέουν από 
τον Α.Γ.Γ.Ο. έχουν άμεση επίδραση στις επεν-
δύσεις στην ανάπτυξη. Η ανισότητα των φύ-
λων στην εκπαίδευση, η μητρική υγεία, ο HIV 
και η φτώχεια είναι μόνο μερικοί από τους δεί-
κτες που επηρεάζονται αρνητικά στα αναπτυ-
ξιακά προγράμματα λόγω του Α.Γ.Γ.Ο.

Α.Γ.Γ.Ο., ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΒΑ*
* Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
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Διεξαγωγή και προώθηση της ενδελεχούς και 
συστηματικής έρευνας και συλλογής στοιχείων 
σχετικά με το τίμημα και τον οικονομικό 
αντίκτυπο του Α.Γ.Γ.Ο.

Διευκόλυνση των συνεργιστικών πολιτικών 
που συνδέουν τις επενδύσεις σε ποικίλους 
τομείς και ενοποιούν τις αρχές σχεδιασμού και 
χρηματοδότησης των Υπουργείων Οικονομικών, 
Υγείας, Παιδείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Κοινωνικής Πρόνοιας.

Συμπερίληψη της πρόληψης, της ταυτοποίησης 
και της εξάλειψης του Α.Γ.Γ.Ο. σε όλους τους 
αναπτυξιακούς τομείς και τα αναπτυξιακά 
προγράμματα.

Οι απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα έκδοση δεν αντιπροσωπεύουν 
κατ’ ανάγκη τις απόψεις της Ε.Ε.

ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
CBF - ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ.
Το “Κέντρο για την Ευεξία των Γυναικών και την Πρόληψη των Α.Γ.Γ.Ο. - Gysèle Kambou” (Centre 
pour le bien-être des femmes et la prévention des Mutilations Génitales Féminines - Gysèle Kam-
bou, CBF) ιδρύθηκε το 2005 από την AIDOS σε συνεργασία με τοπικές ΜΚΟ και βρίσκεται στα 
περίχωρα της πρωτεύουσας. Παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο ιατρικών και συμβουλευτικών 
υπηρεσιών για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα αντίστοιχα δικαιώματα (SRHR), 
αντιμετωπίζοντας έτσι το ζήτημα του Α.Γ.Γ.Ο., από την πρόληψη έως την παροχή υπηρεσιών, 
στο επίπεδο του ατόμου, του ζευγαριού, του νοικοκυριού και της κοινότητας. Πιο συγκεκριμένα, 
το CBF παρέχει ψυχολογικές, κοινωνικές και νομικές συμβουλές, καθώς και δραστηριότητες 
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, συμπεριλαμβάνων κοινοτικών εργαστηρίων και δημόσιων 
εκδηλώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών, με εστίαση, μεταξύ άλλων, 
και στον Α.Γ.Γ.Ο. Οργανώνονται ειδικά προγράμματα κατάρτισης για την ενημέρωση και 
την ευαισθητοποίηση επαγγελματιών, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών, νομικών και 
αστυνομικών, αναφορικά με τη νομοθεσία για τον Α.Γ.Γ.Ο. και τους υπάρχοντες μηχανισμούς 
προστασίας. Στο Κέντρο, γυναίκες και κορίτσια που έχουν υποστεί Α.Γ.Γ.Ο. έχουν πρόσβαση σε 
πρωτοβάθμια γυναικολογική περίθαλψη και σε πρωτοβάθμια χειρουργική αποκατάσταση των 
συνεπειών του Α.Γ.Γ.Ο., και παραπέμπονται σε ειδικευμένες υγειονομικές εγκαταστάσεις για 
δευτεροβάθμιες επεμβάσεις, όπως εγχειρήσεις ανάπλασης.
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ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Επενδύσεις για την επίτευξη της πρόσβασης 
όλων σε σύγχρονες μεθόδους οικογενειακού 
προγραμματισμού. Παροχή εκτεταμένων 
υ π η ρ ε σ ιών ιατρικ ής και ψ υχολογικ ής 
υποστήριξης σε κορίτσια και γυναίκες που ζουν 
με Α.Γ.Γ.Ο.

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση του Α.Γ.Γ.Ο. 
πρέπει να συμβαδίζει με την υποστήριξη και 
την προώθηση προγραμμάτων αφιερωμένων 
σε αυτό τον σκοπό.

Η κατάρτιση για την επαγγελματική εξέλιξη 
πρέπει να παρέχεται από ειδικούς που 
θα υποσ τηρίζουν τους υπεύθυνους των 
προγραμμάτων.

Οι δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη γυναικών που 
έχουν υποστεί Α.Γ.Γ.Ο. είναι πιο επαχθείς οικονομικά απ’ ό,τι 

οι προσπάθειες για την πρόληψη του Α.Γ.Γ.Ο.

Έ ρ ε υ ν ε ς το υ Π α γ κό σ μ ιο υ Ο ργα ν ισ μ ο ύ Υγ εί α ς 
διαπίστωσαν ότι οι συστηματικές και σταθερές δράσεις 
για την πρόληψη/διαχείριση του Α.Γ.Γ.Ο. θα μείωναν την 

οικονομική επιβάρυνση των συστημάτων υγείας.

Τα 53 εκατομμύρια Αφρικανών γυναικών που 
μελετήθηκαν από τον ΠΟΥ (20 09) σ ε έξι 

αφρικανικές χώρες αντιστοιχούν σε ένα σύνολο 
3,7 εκατομμυρίων δολαρίων σε ιατρικές δαπάνες 

για τη διαχείριση των μαιευτικών επιπλοκών 
που συνδέονται με τον Α.Γ.Γ.Ο.

Η Αιθιοπία θα μπορούσε να προσθέσει 6,8 
δισεκατομμύρια δολάρια στο ΑΕΠ της, 

αν τα κορίτσια που επί του παρόντος 
εγκατα λείπουν πρόωρα το σ χολείο 

λόγω πρώιμου γάμου ολοκλήρωναν 
τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 

συνεισέφεραν στην εθνική οικονομία.  

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

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Μοιραστείτε Ελεύθερα
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