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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar strateġija tal-UE biex tintemm il-
mutilazzjoni ġenitali femminili fid-dinja kollha
(2019/2988(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill ta' Ġunju 2014 dwar il-prevenzjoni u l-
ġlieda kontra kull forma ta' vjolenza kontra n-nisa u l-bniet, fosthom il-mutilazzjoni 
ġenitali femminili (MĠF),

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-8 ta' Marzu 2010 dwar l-Eradikazzjoni 
tal-Vjolenza Kontra n-Nisa fl-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni konġunta tas-6 ta' Frar 2013 dwar il-Jum 
Internazzjonali kontra l-Mutilazzjoni Ġenitali Femminili, li fiha l-Viċi President tal-
Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' 
Sigurtà u ħames Kummissarji affermaw mill-ġdid l-impenn tal-UE biex tiġġieled il-
MĠF fir-relazzjonijiet esterni tagħha,

– wara li kkunsidra l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli, b'mod partikolari l-
Mira 5.3 dwar l-eliminazzjoni tal-prattiki dannużi kollha, bħaż-żwieġ tat-tfal, prekoċi u 
sfurzat u l-mutilazzjoni ġenitali femminili,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tal-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa tat-
13 ta' Settembru 2017 dwar il-ħtieġa li jiġu intensifikati l-isforzi biex jipprevjenu u 
jiġġieldu l-mutilazzjoni ġenitali femminili,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-NU tal-
20 ta' Diċembru 2012 dwar l-"Intensifikazzjoni tal-isforzi globali għall-eliminazzjoni 
tal-mutilazzjoni ġenitali femminili",

– wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Cotonou,

– wara li kkunsidra l-Inizjattiva Spotlight tal-UE u n-NU ta' Settembru 2017 dwar l-
eliminazzjoni tal-vjolenza kontra n-nisa u l-bniet,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi r-rapport statistiku tal-UNICEF għall-2016 jindika li aktar minn 200 miljun mara u 
tifla madwar id-dinja kienu sottoposti għal mutilazzjoni ġenitali femminili, iżda ċ-ċifra 
eżatta għadha mhijiex magħrufa;

B. billi fl-2020 biss, 4,1 miljun tifla madwar id-dinja jinsabu f'riskju li jesperjenzaw MĠF;

C. billi l-UNICEF tiddikjara li jekk ma titteħidx azzjoni urġenti biex tintemm il-MĠF, 
68 miljun tifla se jkunu għaddew minn din il-prattika sal-2030;

D. billi l-MĠF hija issa rikonoxxuta bħala kwistjoni globali; billi l-Aġenda għall-Iżvilupp 
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Sostenibbli tan-NU għall-2030 tidentifika l-MĠF bħala prattika dannuża li għandha tiġi 
eliminata sas-sena 2030;

E. billi l-MĠF hija prinċipalment ikkonċentrata f'130 pajjiż fir-reġjuni tal-Punent, tal-
Lvant u tal-Grigal tal-Afrika, flimkien mal-Lvant Nofsani, u hija pprattikata f'xi pajjiżi 
tal-Asja u tal-Amerika Latina; billi din il-prattika dannuża issa saret issir b'mod mifrux 
fl-Ewropa, fl-Amerika ta' Fuq, fl-Awstralja u fi New Zealand, u b'mod aktar speċifiku 
fost il-komunitajiet ta' immigranti minn pajjiżi fejn il-MĠF hija komuni;

F. billi, skont il-UNICEF, sebgħa mill-ogħla tmien pajjiżi b'rati għoljin ħafna ta' 
ċirkonċiżjoni femminili (bejn 83 % u 98 %) huma fil-maġġoranza tagħhom Musulmani;

G. billi r-riċerka mill-Istitut tal-Antropoloġija Konjittiva u Evoluzzjonarja fl-Università ta' 
Oxford uriet li hemm "korrelazzjoni pożittiva sinifikanti ferm bejn il-perċentwal ta' nisa 
soġġetti għall-mutilazzjoni ġenitali femminili u l-prevalenza tal-Iżlam", u li hemm 
korrelazzjoni negattiva kważi ugwali bejn il-perċentwal ta' nisa soġġetti għall-
mutilazzjoni ġenitali femminili u l-prevalenza tal-Kristjanità;

1. Jissottolinja l-fatt li l-MĠF tikkostitwixxi forma estrema ta' diskriminazzjoni kontra l-
bniet u n-nisa; huwa tal-opinjoni li din il-prattika tikser id-dritt ta' tifla jew ta' mara 
għas-saħħa, is-sigurtà u l-integrità fiżika, id-dritt għal-libertà mit-tortura u trattament 
krudili, inuman jew degradanti, u d-dritt għall-ħajja meta l-prattika tirriżulta f'mewt;

2. Huwa tal-opinjoni li l-MĠF hija prinċipalment imwettqa minħabba li hija soċjalment 
aċċettata f'ċerti kulturi u minħabba r-reliġjon; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li f'ħafna 
kulturi, il-MĠF titqies bħala prerekwiżit għaż-żwieġ u li l-bniet jew in-nisa li ma jkunux 
għaddew minn MĠF jitqiesu bħala mhux b'saħħithom, mhux nodfa jew mhux denja; 
jenfasizza li l-MĠF hija maħsuba biex timponi normi patrijarkali ta' purità u verġinità 
fuq l-iġsma tal-bniet u n-nisa;

3. Huwa tal-opinjoni li għalkemm il-MĠF mhijiex limitata għall-pajjiżi Iżlamiċi, hija 
primarjament kwistjoni Musulmana; jenfasizza li hemm relazzjoni fattwali u empirika 
bejn l-Iżlam u l-MĠF; josserva li hemm bosta indikazzjonijiet li l-MĠF titwettaq b'mod 
mifrux f'pajjiżi b'maġġoranza Musulmana madwar id-dinja; jinnota li studju tal-2010 li 
sar fi sptar tal-Arabja Sawdija sab li kien hemm prevalenza għolja ta' kumplikazzjonijiet 
mediċi post-MĠF fost in-nisa u li l-prattika hija mifruxa f'dan il-pajjiż kważi 
esklussivament Musulman; jinnota li rapport WADI tal-2010 sab li r-rata tal-MĠF fil-
Kurdistan Iraqin kienet ta' 72 % u li din qabżet it-80 % fid-distretti ta' Garmyan u New 
Kirkuk, u li l-MĠF kienet l-aktar komuni fost il-Musulmani tas-Sunni, imma kienet 
ukoll ipprattikata mix-Xiti, iżda, min-naħa l-oħra, sab li l-Insara ma nstabux li kienu 
involuti fil-MĠF; jiġbed l-attenzjoni għal studju tal-2013 mill-UNICEF dwar il-MĠF fl-
Afrika li sab li fil-pajjiżi kollha mistħarrġa ħlief wieħed, il-persuni li wieġbu qalu li l-
MĠF kienet rekwiżit reliġjuż; jinnota li fil-Malasja, fejn 93 % tan-nisa Musulmani 
għaddew mill-MĠF, 82 % qalu li dan kien obbligu reliġjuż;

4. Josserva li l-MĠF hija waħda mill-modi kif tiġi espressa l-pożizzjoni inferjuri tal-bniet 
u n-nisa fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi Iżlamiċi; jinnota li, f'ħafna komunitajiet Musulmani, 
huwa rikjest li n-nisa jkunu verġni u li s-sesswalità tagħhom tkun ikkontrollata;

5. Jinnota, f'dan il-kuntest, li l-appoġġ finanzjarju tal-UE għall-pajjiżi Iżlamiċi għandu 
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impatt limitat ħafna fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem għan-nisa, il-ġlieda kontra l-
vjolenza fuq in-nisa u ż-żieda fl-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa;

6. Jinnota li l-prattika tal-MĠF tibqa' prevalenti ħafna u li fl-Asja tal-Punent, bejn l-1997 u 
l-2015, ir-rata ta' MĠF fost tfal tal-età ta' 14-il sena u inqas żdiedet minn 16,9 % għal 
21,7 %; jinsab imħasseb dwar il-fatt li f'ħafna partijiet tal-Indoneżja u madwar l-Asja 
b'mod aktar ġenerali, din il-prattika dannuża tant rabbiet l-għeruq li jekk mara twelled 
tarbija femminili fi sptar, il-MĠF tiġi offruta awtomatikament bħala servizz mediku;

7. Jinnota bi tħassib li, id f'id mal-migrazzjoni minn pajjiżi Musulmani u stati Afrikani 
b'mod ġenerali, ir-rata tal-MĠF żdiedet fl-Ewropa, fl-Istati Uniti, fl-Awstralja u fi New 
Zealand; jinnota bi tħassib li fir-Renju Unit u fl-Istati Membri tal-UE, il-MĠF qed issir 
dejjem aktar fuq it-trabi u t-tfal żgħar, u li għalhekk huwa kważi impossibbli li wieħed 
jinduna bih, peress li l-bniet mhumiex fl-iskola jew kbar biżżejjed biex jirrappurtawh;

8. Jiddeplora l-fatt li għalkemm il-biċċa l-kbira tal-pajjiżi fl-Afrika fejn il-MĠF hija 
endemika għandhom leġiżlazzjoni li tikkriminalizza l-prattika, l-infurzar huwa 
ġeneralment dgħajjef ħafna u l-prosekuzzjoni hija rari;

9. Jinnota li n-Niġerja tirrappreżenta 10 % mill-istima ta' 200 miljun tifla u mara 
globalment milquta mill-mutilazzjoni ġenitali femminili; jinnota li l-liġi federali li 
tipprojbixxi l-MĠF tapplika awtomatikament biss għat-Territorju Kapitali Federali ta' 
Abuja u li, minn 36 stat, il-MĠF saret illegali f'13-il stat biss, b'pieni li jvarjaw minn 
multi modesti sa ħames snin ħabs; jinnota li l-infurzar tal-liġi huwa dgħajjef ħafna u li 
ma kien hemm kważi l-ebda kundanna;

10. Jiddeplora l-fatt li fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi fl-Ewropa, il-liġijiet kriminali mfassla biex 
jipproteġu l-bniet u n-nisa mill-mutilazzjoni ġenitali femminili huma wkoll rarament 
infurzati u li l-awtoritajiet qed jonqsu milli jindirizzaw il-problema tal-MĠF; jinnota, 
f'dan ir-rigward, li fl-2016 il-Kumitat Speċjali għall-Affarijiet Interni tal-House of 
Commons tar-Renju Unit qal li n-nuqqas ta' kundanni għall-MĠF kien "skandlu 
nazzjonali"; jinnota li, f'Marzu 2019, omm weħlet 11-il sena ħabs fl-ewwel kundanna 
Brittanika ta' mutilazzjoni ġenitali femminili;

11. Huwa tal-opinjoni li l-MĠF hija prattika barbara li għandha titqabbel ma' forom oħra ta' 
vjolenza klandestina kontra l-bniet u n-nisa, bħall-vjolenza tal-unur u l-attivitajiet ta' 
sfruttament sesswali tat-tfal min-naħa ta' klikek ta' predaturi sesswali (grooming gangs); 
jenfasizza bil-qawwa l-fatt li t-twemmin kulturali u reliġjuż li jħaddnu, japprovaw jew 
jittolleraw il-MĠF m'għandhomx post f'soċjetajiet liberali li jfittxu li jiżguraw id-
drittijiet tal-bniedem taċ-ċittadini kollha tagħhom;

12. Jistieden lill-Istati Membri biex jinfurzaw ir-rappurtar obbligatorju tal-MĠF lill-
professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħa, lill-għalliema, il-pulizija u s-servizzi soċjali, 
kif diġà huwa l-każ b'tipi oħra ta' abbuż tat-tfal; jistieden lill-Istati Membri jadottaw 
politika ta' tolleranza żero fir-rigward tal-MĠF billi jissikkaw il-liġijiet kriminali 
tagħhom u billi jidentifikaw, jinvestigaw u jressqu b'mod sistematiku każijiet ta' 
mutilazzjoni ġenitali femminili; huwa tal-opinjoni li politika ta' tolleranza żero hija l-
unika soluzzjoni vijabbli biex tiġi skoraġġuta l-prattika tal-mutilazzjoni ġenitali 
femminili; jemmen bis-sħiħ li huma biss il-politiki ta' tolleranza żero u l-prosekuzzjoni 
sistematika li jistgħu jibagħtu s-sinjal it-tajjeb lin-nisa u l-bniet li huma żgħar wisq, 
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mingħajr setgħa jew beżgħana wisq biex jitkellmu; jemmen, barra minn hekk, li huwa 
biss bl-involviment fi ġlieda komprensiva kontra din il-prattika dannuża li l-Istati 
Membri jistgħu jagħtu eżempju tajjeb lid-dinja esterna;

13. Jistieden lill-Istati Membri jiddeportaw persuni ħatja li jkunu wettqu MĠF;

14. Jenfasizza li l-MĠF hija espressjoni tal-inugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa li għandha 
għeruq fil-fond f'ħafna pajjiżi fl-Afrika, fil-Lvant Nofsani u fl-Asja; jenfasizza li t-tisħiħ 
tal-pożizzjoni tan-nisa għandu u jeħtieġ li jkun ċentrali għal kwalunkwe politika esterna 
ta' żvilupp; huwa tal-opinjoni li l-iżgurar li l-bniet kollha jattendu l-iskola u l-iżvilupp 
tal-prekundizzjonijiet għat-tisħiħ tas-setgħa ekonomika tan-nisa huma wkoll passi 
meħtieġa fil-ġlieda kontra l-MĠF;

15. Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel il-MĠF u prattiki vjolenti oħra kontra l-bniet u n-
nisa kwistjoni ċentrali fid-djalogi tagħha dwar id-drittijiet tal-bniedem mal-pajjiżi terzi 
kkonċernati; jistieden lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna u lill-Istati Membri 
jintensifikaw it-taħditiet tagħhom ma' pajjiżi terzi biex iħeġġuhom jadottaw liġijiet 
nazzjonali li jipprojbixxu l-MĠF, kif ukoll jimplimentaw b'mod effettiv din il-
leġiżlazzjoni;

16. Jistieden lill-Kummissjoni timmonitorja u tirrapporta fid-dettall ir-riżultati tad-diversi 
strumenti finanzjarji użati fil-ġlieda kontra l-MĠF;

17. Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel l-għajnuna għall-iżvilupp tal-UE għal pajjiżi terzi 
dipendenti fuq progress konkret, reali u viżibbli fil-qasam tad-drittijiet tan-nisa u l-
ġlieda kontra l-MĠF;

18. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jagħmlu l-għajnuna għall-iżvilupp tagħhom stess dipendenti 
fuq it-titjib tas-sitwazzjoni tad-drittijiet tan-nisa u l-ġlieda kontra l-MĠF;

19. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-
Kummissjoni u lill-Kunsill.


