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Zero tolerancji dla okaleczania żeńskich narządów
płciowych
Unia Europejska jest zdecydowana współpracować, aby w ramach szerzej zakrojonych działań
mających na celu zwalczanie wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewczynek, zlikwidować
proceder okaleczania żeńskich narządów płciowych, i będzie zdecydowanie wspierać wysiłki państw
członkowskich w tej dziedzinie. Parlament Europejski obawia się jednak, że działania UE nie
wystarczą, aby rozwiązać problem, a w szczególności jest zaniepokojony brakiem konkretnych
terminów działań UE. Dlatego też PE nadal domaga się, aby UE przyjęła wiążące instrumenty
zwalczania przemocy ze względu na płeć.

Fakty i liczby
Okaleczanie żeńskich narządów płciowych (FGM) obejmuje wszystkie działania, w wyniku których celowo, z
przyczyn pozamedycznych, zmienia się żeńskie narządy płciowe lub powoduje ich obrażenia. Okaleczania
żeńskich narządów płciowych jest praktykowane z przyczyn kulturowych, religijnych lub społecznych, przede
wszystkich na młodych dziewczętach, od wczesnego do 15 roku życia. Nie przynosi ono żadnych korzyści
zdrowotnych i może mieć poważne, bezpośrednie i długoterminowe skutki dla zdrowia i samopoczucia
kobiet i dziewcząt.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uważa, że obecnie na świecie około 140 milionów kobiet i dziewcząt
żyje z okaleczonymi narządami płciowymi. Proceder ten, stosowany głównie w 28 krajach Afryki, jest również
szeroko rozpowszechniony na Bliskim Wschodzie (Jemen i północny Irak) oraz w Azji (Indonezja), i istnieją
doniesienia o jej stosowaniu w mniejszym zakresie w innych częściach świata.
Brak oficjalnych statystyk unijnych na temat skali zjawiska okaleczania żeńskich narządów płciowych w
Europie. W wyniku niedawnych badań przeprowadzonych przez Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i
Mężczyzn (EIGE) w celu nakreślenia mapy obszarów, na których okalecza się żeńskie narządy płciowe,
stwierdzono jednak, że ofiary – lub potencjalne ofiary – istnieją w co najmniej 13 państwach UE: Austrii,
Belgii, Danii, Niemczech, Hiszpanii, Finlandii, Francji, Irlandii, we Włoszech, w Holandii, Portugalii, Szwecji i
Zjednoczonym Królestwie. W swojej rezolucji w sprawie położenia kresu okaleczaniu żeńskich narządów
płciowych Parlament Europejski odnosi się do danych, według których co najmniej 500 tys. kobiet żyjących w
UE doświadczyło okaleczenia narządów płciowych, a dalszym 180 tys. dziewcząt i kobiet grozi takie
okaleczenie, zazwyczaj w trakcie pobytu w państwie, w którym taki proceder jest szeroko rozpowszechniony.
Ponadto ok. 20 tys. kobiet i dziewcząt pochodzących z państw, w których okalecza się żeńskie organy
płciowe, ubiega się co roku o azyl w jednym z państw członkowskich UE, a około 1000 wniosków o azyl ma
bezpośredni związek z okaleczaniem żeńskich narządów płciowych. Liczba ta nieprzerwanie rośnie od 2008 r.

Parlament Europejski odgrywa szczególnie istotną rolę w informowaniu i nakłanianiu do zdecydowanego
przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, a w szczególności okaleczaniu żeńskich narządów płciowych, w tym
również w ramach prac Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM), która w dniu 20 stycznia 2015 r.
omówiła tę kwestię z dwoma ekspertami. Parlament przyjął cztery rezolucje w sprawie okaleczania żeńskich
narządów płciowych – w 2001, 2009, 2012, a ostatnią w lutym 2014 r. – w których wezwał Komisję i państwa
członkowskie do udostępnienia środków prawnych i innych, aby zwiększyć świadomość o tym zjawisku, ochronę i
wsparcie dla ofiar oraz zapewnić ściganie sprawców.

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en/
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw52/statements_missions/Interagency_Statement_on_Eliminating_FGM.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw52/statements_missions/Interagency_Statement_on_Eliminating_FGM.pdf
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/fgm/prevalence/en/
http://eige.europa.eu/content/document/female-genital-mutilation-in-the-european-union-and-croatia-report
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0261+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0261+0+DOC+XML+V0//PL
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_based_violence/20130529_unhcr_en.pdf
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Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) ogłosiła dzień 6 lutego Międzynarodowym Dniem Zerowej Tolerancji
dla Okaleczania Żeńskich Narządów Płciowych, a Komisja Europejska zobowiązała się, że co roku w okolicach tej
daty będzie podsumowywała wysiłki UE mające na celu zwalczanie okaleczania żeńskich narządów płciowych.

Zobowiązania i działania podjęte w celu zwalczania okaleczania żeńskich narządów
płciowych
Okaleczanie żeńskich narządów płciowych jest formą znęcania się nad dzieckiem i przemocy ze względu na
płeć oraz jest uznane na forum międzynarodowym za naruszenie praw człowieka dziewcząt i kobiet.
Proceder ten narusza też prawo do zdrowia, bezpieczeństwa i integralności cielesnej; prawo do życia
wolnego od tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania; a także prawo do
życia, w przypadkach, kiedy proceder ten powoduje śmierć. Aby zapobiegać okaleczaniu żeńskich narządów
płciowych i chronić ofiary tego procederu, przyjęto szereg środków na szczeblu międzynarodowym, unijnym i
krajowym.

Instrumenty międzynarodowe
Na szczeblu międzynarodowym standardy Organizacji Narodów Zjednoczonych i Rady Europy służą za wzorce
działań na rzecz zwalczania okaleczania żeńskich narządów płciowych. Wszystkie kluczowe umowy, w tym
Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW), Konwencja ONZ o prawach
dziecka oraz konwencja genewska, bezpośrednio odnoszą się do okaleczania żeńskich narządów płciowych i
zawierają szczegółowe wytyczne dotyczące ochrony ofiar i udzielania im azylu. ONZ prowadzi ciągłe starania,
aby położyć kres tej praktyce, a uwieńczeniem tych starań jest przyjęta w grudniu 2012 r. pierwsza rezolucja
poświęcona specjalnie okaleczaniu żeńskich narządów płciowych. Ta niewiążąca prawnie rezolucja wzywa do
przyjęcia krajowych planów działania oraz kompleksowych, wielodyscyplinarnych strategii zmierzających do
likwidacji procederu okaleczania żeńskich narządów płciowych. Konwencja Rady Europy w sprawie
zapobiegania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz zwalczania tych form przemocy z 2011 r.
(konwencja stambulska), która weszła w życie w sierpniu 2014 r., jest pierwszym specyficznym, prawnie
wiążącym instrumentem w tej dziedzinie. Jest ona szerzej zakrojona niż konwencja CEDAW i zawiera
kompleksowe ramy zapobiegania przemocy, ochrony ofiar i ścigania sprawców. Odnosi się ona bezpośrednio
do okaleczania żeńskich narządów płciowych, w szczególności w art. 38. Zarówno Parlament Europejski, jak i
Rada wezwały państwa członkowskie, które jeszcze tego nie uczyniły, do ratyfikowania i stosowania tej
konwencji. Konwencję podpisały 23 państwa, lecz zaledwie 8 ją ratyfikowało, a sama UE jeszcze do niej nie
przystąpiła.

Ramy ustawodawcze i polityczne na szczeblu europejskim
Chociaż sama UE nie posiada obecnie żadnego wiążącego instrumentu ochrony kobiet przed przemocą, to
istnieją odpowiednie instrumenty w wielu innych dziedzinach. Zasady równości płci i niedyskryminacji są
potwierdzona w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej oraz w Karcie praw podstawowych UE, która gwarantuje
również prawo do godności i zawiera specjalne przepisy dotyczące prawa do integralności cielesnej i
psychicznej. Dyrektywa dotycząca praw ofiar przestępstw wymaga, aby specjalistyczne służby udzielały
wsparcia ofiarom przemocy, w tym również ofiarom okaleczania żeńskich narządów płciowych. W kwestii
azylu dyrektywa w sprawie warunków przyjmowania azylantów zawiera konkretne odniesienie do ofiar
okaleczania żeńskich narządów płciowych, zaliczonych do osób szczególnej troski, które powinny otrzymać
odpowiednią opiekę zdrowotną w trakcie procedury rozpatrywania wniosku o azyl, natomiast przekształcona
wersja dyrektywy w sprawie norm kwalifikowania zalicza okaleczanie żeńskich narządów płciowych do
powodów, które należy wziąć pod uwagę przy udzielaniu azylu.
W 2013 r. Komisja przyjęła komunikat pt. „Położenie kresu okaleczaniu żeńskich narządów płciowych”. Jego
celem jest zapewnienie, aby działania zwalczające okaleczanie żeńskich narządów płciowych były
uwzględniane w zakresie sprawiedliwości, polityki, zdrowia, usług socjalnych, ochrony dzieci, edukacji,
imigracji oraz azylu i działań zewnętrznych. Dziedziny, w których Komisja obiecała podjąć działania,
obejmują:
 udzielanie wiarygodnych, porównywalnych na szczeblu UE danych niezbędnych do ustalenia skali

występowania FGM, które byłyby solidną podstawą do określenia polityki nakierowanej na ustalenie
wspólnych wskaźników jako część działań następczych podjętych przez UE w związku z pekińską
platformą działania ONZ;

http://www.un.org/en/events/femalegenitalmutilationday/
http://www.un.org/en/events/femalegenitalmutilationday/
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
http://www.unicef.org/crc/
http://www.unicef.org/crc/
http://www.unhcr.org/pages/5315fb646.html
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/146
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/146
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/brochures/IstanbulConventionFGM Guide EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/brochures/IstanbulConventionFGM Guide EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/Background info/The Istanbul Convention and the CEDAW framework_a comparison (short version).pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/thematic_factsheets/FGM_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/thematic_factsheets/FGM_EN.pdf
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=210&CM=&DF=&CL=ENG
http://www.europarl.europa.eu/eplibrary/La-violence-envers-les-femmes-EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1421925131614&uri=CELEX:32012L0029
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32013L0033
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52013DC0833
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/statistics_indicators/2012-12-06_council_conclusions_violence_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/statistics_indicators/2012-12-06_council_conclusions_violence_en.pdf
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 lepsze wspieranie ofiar dzięki pomocy udzielanej państwom członkowskim na rozwijanie usług wsparcia
dla ofiar oraz szkolenie odnośnych fachowców i podnoszenie ich świadomości, ze szczególnym
uwzględnieniem zwiększania potencjału społeczności;

 wspieranie państw członkowskich w skutecznym ściganiu procederu okaleczania żeńskich narządów
płciowych;

 zapewnienie zagrożonym kobietom skuteczniejszej ochrony na mocy unijnych przepisów w sprawie azylu
dzięki zapewnieniu odpowiedniej transpozycji i stosowania unijnych ram prawnych w sprawie azylu i
ochrony ofiar;

 promowanie na świecie likwidacji okaleczania żeńskich narządów płciowych poprzez uwzględnienie tej
kwestii w polityce zewnętrznej UE oraz przewidzenie szkoleń na temat płci społeczno-kulturowej i praw
dziecka dla pracowników UE w odpowiednich delegaturach UE.

Jeżeli chodzi o finansowanie, to zgodnie z programem Daphne zostanie ono udostępnione w ramach
programu „Prawa, równość i obywatelstwo” na lata 2014–2020, którego minimalny budżet na lata 2014-
2020 wynosi 439,5 mln EUR, oraz w ramach programu Erasmus+ i Funduszu Azylu i Migracji.
Przygotowując swój komunikat, Komisja skorzystała z publicznych konsultacji przeprowadzonych przez
Komitet Doradczy ds. Równości Szans dla Kobiet i Mężczyzn i ze sporządzonej przez niego opinii.

Instrumenty na szczeblu krajowym przeciwko okaleczaniu żeńskich narządów płciowych
Kompetencje do podjęcia wielu z działań niezbędnych, aby położyć kres okaleczaniu żeńskich narządów
płciowych, należą do państw członkowskich. Okaleczanie żeńskich narządów płciowych jest obecnie czynem
niedozwolonym ściganym na mocy prawa krajowego we wszystkich państwach członkowskich jako odrębny
czyn karalny, bądź jako obrażenia lub uszkodzenie ciała. Niewiele spraw trafia jednak do sądu. Kilka państw
członkowskich opracowało także krajowe plany przeciwdziałania okaleczaniu żeńskich narządów płciowych.
Kwestiami nadal wzbudzającymi niepokój są bariery utrudniające zgłaszanie takich przypadków oraz ich
skuteczne ściganie, udzielanie wsparcia ofiarom oraz zapewnienie długoterminowych, trwałych zmian
kulturowych.

http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/daphne/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/funding-home-affairs-beyond-2013/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/130306_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/opinions_advisory_committee/131024_fgm_final_opinion_en.pdf
http://eige.europa.eu/content/document/study-to-map-the-current-situation-and-trends-on-fgm-country-reports
http://www.endfgm.eu/en/resources/legal-framework/national-action-plans/
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