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Tolerância zero para a mutilação genital feminina
A União Europeia está empenhada em trabalhar coletivamente no sentido de erradicar a mutilação
genital feminina (MGF) como parte dos esforços mais vastos desenvolvidos para combater todas as
formas de violência contra as mulheres e as raparigas, bem como de apoiar os esforços
desenvolvidos pelos seus Estados-Membros neste domínio. Não obstante, o Parlamento Europeu
manifesta preocupação pelo facto de os esforços levados a cabo pela UE não serem suficientes para
combater este flagelo, nomeadamente em virtude da inexistência de um calendário para a adoção
de medidas a nível da UE. O PE continua, por conseguinte, a exercer pressão para que a UE adote
instrumentos vinculativos de luta contra a violência baseada no género.

Factos e números
A mutilação genital feminina (MGF) inclui todos os processos que, de forma intencional e por motivos não
médicos, alteram ou causam lesões nos órgãos genitais femininos. A MGF é praticada por razões culturais,
religiosas e/ou sociais, sobretudo em jovens raparigas durante a infância e até aos 15 anos de idade. Esta
prática não traz quaisquer benefícios para a saúde e pode causar a curto e a longo prazo consequências
graves para a saúde e o bem-estar das vítimas.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que, em todo o mundo, cerca de 140 milhões de mulheres e
raparigas têm de fazer face às consequências da MGF. Esta prática, particularmente comum em 28 países
africanos, prevalece também no Médio Oriente (Iémen, Norte do Iraque) e na Ásia (Indonésia), tendo sido
observada em menor escala noutras partes do mundo.
Não existem estatísticas oficiais a nível da UE relativas à prevalência da MGF na Europa. No entanto, um
estudo recente conduzido pelo Instituto Europeu para a Igualdade de Género (EIGE), com o objetivo efetuar
um levantamento sobre as práticas de MGF, revela que em pelo menos 13 países da UE existem vítimas, ou
potenciais vítimas, designadamente: Áustria, Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Espanha, Finlândia, França,
Irlanda, Itália, Países Baixos, Portugal, Suécia e Reino Unido. Na sua resolução sobre a eliminação da
mutilação genital feminina, de 2012, o Parlamento Europeu estima que, na UE, pelo menos, 500 000
mulheres foram sujeitas a mutilação genital feminina e que, além disso, 180 000 raparigas e mulheres estão
em risco de se submeterem a tais práticas durante a estadia num país em que as mesmas sejam correntes.
Ademais, todos os anos, cerca de 20 000 mulheres e raparigas provenientes de países que praticam a MGF
solicitam asilo aos Estados-Membros da UE, estando cerca de 1 000 pedidos de asilo diretamente
relacionados com a MGF. Estes números têm aumentado constantemente desde 2008.

O Parlamento Europeu desempenhou um papel particularmente importante em matéria de
consciencialização para a violência contra as mulheres e para a MGF, em particular, exercendo também
pressão para a adoção de medidas firmes face a estes flagelos, designadamente através do trabalho
desenvolvido pela Comissão dos Direitos da Mulher e Igualdade dos Géneros (FEMM), que debateu a
questão da MGF com dois peritos em 20 de janeiro de 2015. O Parlamento aprovou quatro resoluções sobre
a MGF em 2001, 2009 e 2012 e, mais recentemente, em fevereiro de 2014, nas quais apela à Comissão e aos
Estados-Membros para que disponibilizem, entre outros, os meios legais necessários para sensibilizar,
proteger e apoiar as vítimas e assegurar que os autores sejam julgados em tribunal.

A ONU declarou o dia 6 de fevereiro como o Dia International de Tolerância Zero para a Mutilação Genital
Feminina, e a Comissão Europeia comprometeu-se a realizar, por volta desta data, uma avaliação anual
sobre os esforços empreendidos pela UE no combate à MGF.

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en/
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw52/statements_missions/Interagency_Statement_on_Eliminating_FGM.pdf
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http://www.who.int/reproductivehealth/topics/fgm/prevalence/en/
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Compromissos e ações para combater a MGF
A MGF constitui uma forma de maus tratos de crianças e de violência com base no género, sendo
reconhecida internacionalmente como uma violação dos direitos humanos das raparigas e das mulheres.
Esta prática viola ainda o direito de cada ser humano à saúde, à segurança e à integridade física, o direito a
não ser sujeita à tortura nem a tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes e o direito à vida, nos casos
em que esta prática provoque a morte. Foram adotadas um conjunto de medidas a nível internacional, da UE
e nacional para prevenir a MGF e proteger as suas vítimas.
Instrumentos internacionais
A nível internacional, as normas das Nações Unidas e do Conselho da Europa constituem critérios para
avaliar os esforços empreendidos no combate à MGF. Todos os tratados importantes, como Convenção
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as Mulheres (CEDAW), a Convenção sobre
os Direitos da Criança e a Convenção de Genebra, abordam a MGF de forma indireta, definindo orientações
específicas relativamente à proteção e à concessão de asilo às vítimas. A ONU desenvolveu, há muitos anos,
esforços continuados para pôr cobro a esta prática, que culminaram na sua primeira resolução específica
sobre a mutilação genital feminina, em dezembro de 2012. Esta resolução não vinculativa apela à adoção de
planos de ação nacionais e de estratégias abrangentes e multidisciplinares com vista a eliminar a MGF. No
âmbito do Conselho da Europa, a Convenção relativa à Prevenção e ao Combate à Violência contra as
Mulheres e à Violência Doméstica («Convenção de Istambul») de 2011, que entrou em vigor em agosto de
2014, constitui o primeiro instrumento juridicamente vinculativo neste domínio. Esta convenção, mais
abrangente do que a CEDAW, cria um enquadramento geral para prevenir a violência, proteger as vítimas e
perseguir os autores. A MGF é explicitamente mencionada, em particular no artigo 38.º. Quer o Parlamento
Europeu quer o Conselho instaram os Estados-Membros que ainda não o fizeram a ratificarem e a aplicaram
esta Convenção. Embora cerca de 23 Estados-Membros tenham assinado a Convenção, apenas oito já a
ratificaram, ao passo que a UE ainda não assinou a Convenção em seu próprio nome.
Quadro legislativo e político a nível europeu
Apesar de a própria UE não dispor de instrumentos vinculativos destinados a proteger as mulheres da
violência, existem instrumentos relevantes em alguns domínios. Os princípios da igualdade de género e da
não discriminação estão expressos no artigo 2.º do Tratado da União Europeia e na Carta dos Direitos
Fundamentais da UE, que também garante o direito à dignidade e inclui disposições específicas sobre o
direito à integridade física e mental. Nos termos da Diretiva relativa aos direitos das vítimas, as vítimas de
violência, designadamente, de MGF, devem ter acesso a serviços de apoio. No que respeita ao asilo, a
Diretiva relativa às normas de acolhimento dos requerentes de proteção internacional inclui as vítimas da
MGF no grupo de pessoas vulneráveis que devem receber cuidados de saúde adequados durante o processo
de concessão de asilo, e a Diretiva reformulada relativa às condições a preencher para beneficiar de
proteção internacional define a MGF como uma das razões a ter em consideração para efeitos de concessão
de asilo.
Em 2013, a Comissão adotou uma comunicação sobre a eliminação da mutilação genital feminina, cujo
objetivo é garantir que as medidas para combater a MGF sejam integradas nos domínios policial, da justiça,
da saúde, dos serviços sociais, da proteção de menores, da educação, da imigração e do asilo, bem como da
ação externa. A Comissão assumiu o compromisso de:
 Fornecer dados fiáveis e comparáveis ao nível da UE necessários para determinar a prevalência da MGF

e proporcionar uma base sólida para a elaboração de políticas, com especial atenção para o
estabelecimento de indicadores comuns no quadro do acompanhamento por parte da UE da Plataforma
de Ação de Pequim da ONU;

 Melhorar o apoio às vítimas, ajudando, para tal, os Estados-Membros a desenvolverem serviços de apoio
às vítimas e ações de formação e de sensibilização destinadas aos profissionais relevantes, com
incidência especial na questão da concessão de autonomia às comunidades;

 Apoiar os esforços empreendidos pelos Estados-Membros no sentido de combater mais eficazmente a
MGF a nível penal;

 Garantir que as mulheres em risco sejam protegidas de forma mais eficaz no âmbito das normas da UE
em matéria de asilo, assegurando, para tal, a devida transposição e a execução do quadro legislativo da
UE em matéria de asilo e de proteção das vítimas;

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
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.unhcr.org/pages/5315fb646.html
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/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.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://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1421925131614&uri=CELEX:32012L0029
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32013L0033
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/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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 Promover a eliminação da MGF a nível mundial, garantindo que esta prática seja tida em conta na
política externa da UE e integrada na formação sobre a questão do género e os direitos da criança
destinada a todo o pessoal da UE a trabalhar nas delegações externas pertinentes.

No que respeita ao financiamento, na sequência do Programa Daphne, previa-se a disponibilização de
dotações no âmbito do Programa Direitos, Igualdade e Cidadania para o período de 2014 a 2020, que dispõe
de um orçamento máximo de 439,5 milhões de euros para o período 2014-2020 e também no âmbito do
programa Erasmus+ e do Fundo para o Asilo e a Migração.
No quadro da preparação da sua comunicação, a Comissão Europeia baseou-se numa consulta pública e num
parecer do Comité Consultivo para a Igualdade de Oportunidades.
Instrumentos contra a MGF a nível nacional
Muitas das medidas necessárias para pôr termo à MGF são da competência dos Estados-Membros. De
acordo com as legislações nacionais de todos os Estados-Membros, a MGF constitui um crime tipificado ou
crime de ofensa à integridade física. Não obstante, muito poucos casos são levados a tribunal. Alguns
Estados-Membros desenvolveram igualmente planos nacionais de ação contra a MGF. Os obstáculos à
denúncia e à instauração de processos judiciais eficazes, o apoio às vítimas e a necessidade de mudanças
culturais duradouras e a longo prazo continuam a suscitar preocupação.

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_en.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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