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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNYA

az EU-ban gyakorolt női nemi szervi csonkítás elleni küzdelemről 
(2008/2071(INI))

Az Európai parlament,

– tekintettel a női nemi szerv megcsonkításáról szóló 2001. szeptember 20-i korábbi 
állásfoglalására1,

– tekintettel Cristiana Muscardini képviselő asszony 2007. március 27-án benyújtott 
298/2007. sz. petíciójára,

– tekintettel az ENSZ 2003/28. sz. határozatára, amely február 6-át a női nemi szerv 
megcsonkításával szembeni „zéró tolerancia” nemzetközi napjának nyilvánította, 

– tekintettel az 1948-ban elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 2., 3. és 5. 
cikkére,

– tekintettel az ENSZ 1966-ban elfogadott polgári és politikai jogok nemzetközi 
egyezségokmányának 2., 3. és 26. cikkére,

– tekintettel az ENSZ kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy 
bánásmód elleni 1989-es egyezményére,

– tekintettel a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról szóló 
1979-ben elfogadott (CEDAW) egyezmény 5. cikkének a) pontjára,

– tekintettel az ENSZ Közgyűlés által 1989. november 20-án elfogadott Gyermekjogi 
Egyezmény 2. cikkének 1. bekezdésére, 19. cikkének 1. bekezdésére, 24. cikkének 3. 
bekezdésére, valamint 34. és 39. cikkére,

– tekintettel 2008. január 16-i állásfoglalására az Európai Unió gyermekjogi stratégiájáról2,

– tekintettel a gyermekek jogairól és jólétéről szóló afrikai chartára (1990),

– tekintettel a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásával 
foglalkozó ENSZ-bizottság 1992-ben elfogadott 19. ajánlásának 1. cikkére, 2. cikkének f) 
pontjára, 5. cikkére, 10. cikkének c) pontjára, valamint 12. és 16. cikkére,

– tekintettel az 1993. júniusi bécsi Emberi Jogi Világkonferencián elfogadott nyilatkozatra 
és cselekvési tervre,

– tekintettel az ENSZ Közgyűlése által 1993 decemberében elfogadott nyilatkozatra a nők 
elleni erőszakról, amely az első olyan nemzetközi emberi jogi okmány, amely kizárólag a 
nők elleni erőszakkal foglalkozik,

                                               
1  HL C 77., 2002.3.28., 126. o.
2  Elfogadott szöveg, P6_TA(2008)0012.
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– tekintettel a népesedésről és a fejlesztésről szóló kairói ENSZ-konferencián 1994. 
szeptember 13-án elfogadott nyilatkozatra és cselekvési tervre,

– tekintettel a nőkről szóló pekingi világkonferencián 1995. szeptember 15-én elfogadott 
nyilatkozatra és cselekvési tervre,

– tekintettel 1995. június 15-i állásfoglalására az ENSZ 4., nőkről szóló 
világkonferenciájáról, melynek témája az egyenlőségért folytatott küzdelem, a fejlődés és 
a béke volt1,

– tekintettel 2000. június 15-i állásfoglalására az ENSZ Közgyűlés rendkívüli ülésének 
eredményeiről, melynek témája a „Nők 2000: Nemek közötti egyenlőséggel, fejlődéssel és 
békével a huszonegyedik századért” volt (2000. június 5–9.)2,

– tekintettel a 2000. június 23-án aláírt AKCS–EU társulási megállapodásra (Cotonou-
megállapodás) és a hozzá csatolt pénzügyi megállapodásra,

– tekintettel 2000. május 18-i állásfoglalására a pekingi cselekvési platformról3,

– tekintettel a nők jogainak megsértéséről szóló 1997. március 13-i állásfoglalására4,

– tekintettel a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról szóló 
egyezmény fakultatív jegyzőkönyvére, melyet az ENSZ nők helyzetével foglalkozó 
bizottsága 1999. március 12-én fogadott el,

– tekintettel az Európa Tanács női nemi szerv megcsonkításáról szóló 1999. április 12-i 
állásfoglalására,

– tekintettel az Európa Tanács női nemi szerv megcsonkításáról szóló 2001. évi 1247. sz. 
állásfoglalására,

– tekintettel 1999. április 16-i álláspontjára az Európai Parlament és a Tanács 
gyermekekkel, serdülőkkel és nőkkel szembeni erőszak elleni közösségi cselekvési tervről 
(DAPHNE program) (2000–2004) szóló határozatára irányuló módosított javaslatról5, 

– tekintettel az Alapjogi Charta Tanács, Európai Parlament és Bizottság általi közös 
kihirdetésére a 2000. december 8-i nizzai Európai Tanács alkalmával,

– tekintettel az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése által a női nemi szerv 
megcsonkításáról 2001. május 3-án elfogadott jelentésre,

– tekintettel 2000. december 14-i határozatára, miszerint a női nemi szervek megcsonkítását 
felveszi a DAPHNE program 2001-es mérlegének B5-802 cikkébe,

                                               
1  HL C 166., 1995.7.3., 92. o.
2  HL C 67., 2001.3.1., 289. o.
3  HL C 59., 2001.2.23., 258. o.
4  HL C 115., 1997.4.14., 172. o.
5  HL C 219., 1999.7.30., 497. o.
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– tekintettel a 2003-as Népek Jogainak Afrikai Chartájához fűzött, a nők jogaira vonatkozó 
– Maputói Jegyzőkönyv néven is ismert – 2005. november 25-én hatályba lépett 
kiegészítő jegyzőkönyv 2., 5., 6, és 19 cikkére,

– tekintettel az EU-Szerződés emberi jogok tiszteletben tartásáról szóló 6. és 7. cikkére 
(alapelvek), valamint az EK-Szerződés 12. és 13. cikkére (megkülönböztetésmentesség),

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jelentésre (A6-0000/2008),

A. mivel a WHO adatai szerint világszerte 100 és 140 millió közötti nő és leány nemi szervét 
csonkították meg, és évente közel 4 millió nő van kitéve e rendkívül káros gyakorlat 
veszélyének,

B. mivel évente közel 180 000 Európába emigrált nőnek csonkítják meg nemi szervét vagy 
van kitéve annak veszélyének,

C. mivel a WHO szerint elterjedt gyakorlatról van szó legalább 28 afrikai és néhány ázsiai 
országban (Indonézia, Malajzia), valamint a Közel-Keleten (Irán, Irak, Jemen, Omán, 
Szaúd-Arábia, Izrael),

D. mivel a WHO női nemi szerv megcsonkításának négy fajtáját különbözteti meg: 
klitoridektómiától (a klitorisz részleges vagy teljes eltávolítása) a kimetszésig (a klitorisz 
és a kisajak eltávolítása) – amelyek a női nemi szervek megcsonkításának 85%-át teszi ki 
– egészen a szélsőségesebb esetekig, azaz az infibulációig (a klitorisz és a kisajkak teljes 
eltávolítása, valamint a nagyajak belső felületének kimetszése és a vulva összevarrása, 
csak egy kis nyílás meghagyásával) és a bemetszésig (a klitorisz vagy az ajkak 
megszurkálása, kilyukasztása vagy bemetszése),

E. mivel a női nemi szervek megcsonkítása rövid és hosszú távon is súlyosan károsítja a nők 
és gyermekek testi és lelki egészségét, egyes esetekben halát is okozva,

F. mivel az európai gyermekjogi stratégia (2008. január 16-i állásfoglalás) a tagállamokra 
bízza, hogy külön rendelkezéseket fogadjanak el a női nemi szervek megcsonkítása 
vonatkozásában, üldözendő azokat, akik kiskorúakat annak alávetnek,

G. mivel az Afrikai Gyermekjogi és Gyermekjóléti Charta javasolja az aláíró országoknak, 
hogy számolják fel a gyermekek jólétére, méltóságára, valamint normális növekedésre és 
fejlődésére káros hatást gyakorló társadalmi és kulturális szokásokat, 

H. mivel az 1993 júniusában elfogadott bécsi nyilatkozat és cselekvési terv 9. bekezdése 
kinyilvánítja, hogy a nők és gyermekek emberi jogai az egyetemes emberi jogok 
elidegeníthetetlen, szerves és oszthatatlan részét képezik,

I. mivel a nőkkel szembeni erőszak felszámolásáról szóló 1993-as ENSZ nyilatkozat 2. 
cikke kifejezetten hivatkozik a női nemi szervek megcsonkítására és más, nőkkel 
szembeni előítéleteket okozó hagyományos szokásokra,
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J. mivel e nyilatkozat 4. cikke kimondja, hogy az államoknak el kell ítélniük a nők elleni 
erőszakot, és sem szokásokra, hagyományokra, sem pedig vallási meggyőződésre 
hivatkozva nem bújhatnak ki a felszámolására vonatkozó kötelezettség alól,

K. mivel a Kairóban 1994-ben megrendezett, társadalomról és fejlődésről szóló nemzetközi 
konferencia cselekvési platformja felhívja a kormányokat, hogy számolják fel a női nemi 
szervek megcsonkításának gyakorlatát, ahol az létezik, és támogassák az ezen gyakorlat 
felszámolásáért küzdő nem kormányzati szervezeteket és vallási intézményeket,

L. mivel az ENSZ 4., Pekingben rendezett világkonferenciáján elfogadott cselekvési 
programban felkérték a kormányokat jogszabályaik szigorítására, intézményeik reformjára 
és a – többek között a női nem szervek megcsonkításában megtestesülő – nők elleni 
hátrányos megkülönböztetés felszámolására irányuló normák és gyakorlatok 
támogatására,

M. mivel az AKCS–EU társulási megállapodás (Cotonou-megállapodás) is ilyen egyetemes 
elveken alapul és a női nemi szervek megcsonkítása elleni rendelkezéseket tartalmaz (9. 
cikk a megállapodás alapvető elemeiről, és a 25. és 31. cikk a társadalmi fejlődésről és a 
nemekkel kapcsolatos kérdésekről),

N. mivel az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése által 2001. május 3-án elfogadott jelentés 
felszólít a női nemi szervek megcsonkítása gyakorlatának tiltására és azt az emberi 
jogokról szóló európai egyezmény 3. cikke értelmében embertelen és megalázó 
bánásmódnak tekinti; mivel az alapvető jogok tisztelete és a kínzással felérő gyakorlatok 
tiltása határt szab a kultúrák és hagyományok védelmének,

O. mivel a közös európai bevándorlási és menekültügyi politika keretében a Bizottság és a 
Tanács elismeri, hogy a női nemi szervek megcsonkítása sérti az emberi jogokat, és ezért 
menedékjog biztosításának alapjául szolgálhat,

P. mivel a harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek 
menekültként való elismerésének minimumszabályairól szóló 2004/83/EK tanácsi 
irányelv1 felkérte a tagállamokat, hogy a nemi erőszakot, és következésképpen a női nemi 
szervek megcsonkításának veszélyét, illesszék be a menekültkénti elismerés jogos 
feltételei közé,

Q. mivel a Ferrero-Waldner és Michel biztos által 2008. február 5-én tett nyilatkozat 
egyértelműen elítéli e gyakorlatokat és elfogadhatatlannak tartja őket mind az Európai 
Unióban, mind pedig harmadik országokban, valamint hangsúlyozza, hogy a nők jogainak 
megsértése semmilyen esetben nem indokolható a kulturális relativizmusra és a 
hagyományokra való hivatkozással,

1. határozottan elítéli a női nemi szervek megcsonkítását mint az alapvető emberi jogok 
megsértését, és a társadalomra nézve súlyos problémának tartja azt;

2. felkéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki egyértelmű átfogó stratégiát az EU-ban gyakorolt 
női nemi szervi csonkítás felszámolása érdekében, olyan jogi, adminisztratív, megelőző, 

                                               
1  HL C 304., 2004.9.30., 12. o.
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oktatási és társadalmi mechanizmusokat alkalmazva, amelyek lehetővé teszik a tényleges 
és lehetséges áldozatok megfelelő védelmét;

3. támogatja az Europol kezdeményezését az európai rendőri erők olyan találkozójának 
koordinálására, amely a női nemi szervek megcsonkítása elleni küzdelem fokozásával, a 
bejelentések alacsony mértékével és a bizonyítékok és vallomások megszerzésének 
nehézségeivel kapcsolatos kérdések kezelésével, valamint a bűncselekmények elkövetői 
elleni hatékony eljárással foglalkozna;

4. felkéri a tagállamokat, hogy határozzák meg az egyes országokban a nemi szervek 
megcsonkítását elszenvedett és ezen veszélynek kitett nők számát, figyelembe véve, hogy 
több ország esetében még nincsenek rendelkezésre álló adatok, mint ahogy nincs 
harmonizált adatgyűjtési rendszer sem;

5. kéri, hogy hozzanak létre egy megfigyelési célú „európai egészségügyi jegyzőkönyvet”, 
illetve a jelenséggel kapcsolatos adatbankot, mivel ezek hasznosak lehetnek statisztikai 
szempontból, illetve az érintett bevándorló közösségeket célzó tájékoztatási 
kampányokhoz;

6. olyan tudományos adatok gyűjtésére biztatja a tagállamokat, amelyek segíthetik az 
Egészségügyi Világszervezet erőfeszítéseit a női nemi szervek megcsonkításának 
felszámolásában Afrikában és Európában;

7. kéri, hogy gyűjtsék össze a különböző szinteken alkalmazott legjobb gyakorlatokat és 
elemezzék hatásukat – adott esetben felhasználva a DAPHNE III keretében finanszírozott 
projekteket és elért eredményeket –, valamint hogy terjesszék széles körben ezeket az 
adatokat;

8. kéri, hogy erősítsék meg a káros gyakorlatokat megelőzni kívánó meglévő európai 
hálózatokat, például azáltal, hogy képzéseket szerveznek nem kormányzati szervezetek, 
regionális non-profit szervezetek, illetve az ágazatban dolgozók számára;

9. kéri, hogy az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége és a Nemek Közötti Egyenlőség 
Európai Intézete vegyen részt a női nemi szerv megcsonkítása elleni küzdelemben, 
többéves és/vagy éves munkaprogramjuk keretében. Ezek az ügynökségek prioritással 
végezhetnek kutatást és/vagy tudatosságot növelő tevékenységet, ezáltal segítve a női 
nemi szerv megcsonkítása jelenségének európai szinten való jobb megértését;

10. felkéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy tartassák be a tagállamokkal a női nemi szerv 
megcsonkításáról szóló meglévő jogszabályaikat vagy illesszenek be ilyeneket a súlyos 
testi sértéseket szankcionáló jogszabályaik közé, ösztönözve a gyakorlat megelőzésére és 
az ellene való küzdelemre irányuló intézkedéseket az érintett szakemberek (szociális 
munkások, tanárok, rendőrök, egészségügyi szakemberek stb.) tudatosságának 
növelésével, amely lehetővé teszi számukra, hogy felismerjék a női nemi szerv 
megcsonkításának eseteit, továbbá hogy tegyenek meg mindent a 27 EU-tagállam hatályos 
jogszabályainak fokozottabb harmonizációja érdekében;

11. kéri, hogy a női nemi szerv megcsonkítása bűntettét, illetve az ezt végző személyekre 
szabott megfelelő büntetéseket illesszék be a bevándorlásról szóló európai irányelvekbe;
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12. sürgeti egy olyan állandó harmonizációs technikai fórum létrehozását, amely kapcsolati 
csatornát biztosít egyrészt a tagállamok között, másrészt a tagállamok az afrikai 
intézmények között. E fórumoknek a téma szakembereiből és vezető európai és afrikai 
nőjogi szervezetek képviselőiből kell állniuk;

13. sürgeti minden olyan alternatív megoldás – amelyek félúton vannak a női körülmetélés és 
az identitás meghatározását szolgáló hagyományok tisztelete között – kategorikus 
elutasítását;

14. sürgeti a női nemi szervek megcsonkításának az azt feltételező hagyományok szerint élő 
nőkre és családokra irányuló támogatási és integrációs politikák általi felszámolását, 
annak érdekében, hogy a női nemi szervek megcsonkítását – a jogszabályok és az emberi 
jogok tiszteletben tartása mellett – végre el lehessen törölni.

15. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

Az elmúlt harminc év Európába irányuló bevándorlási hulláma következtében új kultúrák, 
hagyományok, szokások és viselkedési minták terjedtek el az európai társadalmakban.
Ebben az összefüggésben még Európai Unión belül is fennmaradtak nemi alapú „durva 
hagyományok”, amelynek egyik példája a női nemi szerv megcsonkítása.
Az e jelenséggel kapcsolatos nemzetközi tudatosság növekedése összhangban van a nők 
jogainak védelme érdekében alkalmazott általános megközelítéssel. Ez lehetővé tette az 
„afrikai aktivisták” számára, hogy hangsúlyozzák e gyakorlat erőszakos jellegét és a „női 
körülmetélés” helyett a „megcsonkítás” fogalmát használják.
A női nemi szerv megcsonkításának pontos hatását Európában azonban máig nehéz 
megfigyelni és felmérni, hiszen nem csak az EU területén titokban végrehajtott gyakorlatokat 
kell figyelembe venni, hanem azt az állandóan fennálló veszélyt is, hogy a leányokat a 
származási országukba való ideiglenes visszatérésük alatt csonkítják meg.
A jelenség eredetét nem könnyű felkutatni, mivel az mélyen gyökerezik azt gyakorló helyi 
etnikai közösségek ősi törzsi szokásaiban és szertartásaiban.
Jelenleg öt kategóriába lehet sorolni a női nemi szerv megcsonkítása melletti érveket:

- vallás (a női nemi szerv megcsonkítását – helytelenül – az iszlám nevében végzik);
- egészség (jótékony hatás a termékenységre, illetve a férfiak impotencia általi 

veszélyeztetettségére);
- társadalmi-kulturális helyzet (a női nemi szerv megcsonkítása a házasság előfeltétele);
- hagyomány/etnikai hovatartozás
- a nőiség képe (a női nemi szerv megcsonkítása jelképezi, hogy a nő elfogadja 

nőiségét, amely magában hordozza a szexuális vágy és megszégyenítés veszélyét)

Az Egészségügyi Világszervezet adatai alapján a gyakorlat széles körben elterjedt Afrika 28 
országában, a Közel-Keleten és néhány ázsiai országban (Indonézia, Malajzia és a 
szomszédos országok), illetve 100 és 140 millió közé tehető a megcsonkított nők és leányok 
száma világszerte és mintegy 4 millióan veszélyeztetettek.
A helyszíni orvosi tapasztalatok, illetve a női nemi szerv megcsonkításának fizikai és 
pszichológiai következményeiről szóló különböző tanulmányok megerősítik a probléma 
súlyosságát.
A női nemi szerv megcsonkításáról szóló nemzetközi dokumentumok különböző 
nézőpontokból kiindulva közelítik meg és ítélik el a problémát:

emberi jogi dimenzió
nőjogi dimenzió
gyermekjogi dimenzió

Az Európai Parlament többször határozottan állást foglalt a női nemi szerv megcsonkítása 
ellen és felhívta a Bizottságot és a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki és hajtsanak végre 
általános stratégiát annak felszámolása érdekében, többek között a gyakorlat megelőzésére és 
büntetésére irányuló jogalkotási intézkedések létrehozásával. 
(A női nemi szerv megcsonkításáról szóló A5-0285/2001 sz. állásfoglalás)
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Az EP korábbi megnyilvánulásaiban már elismerte, hogy 

– a női nemi szerv bármilyen megcsonkítása kimeríti a nők ellen elkövetett erőszak
fogalmát, amely egyenértékű alapvető jogaik megsértésével;

– a női nemi szerv megcsonkítása a nemek közötti, illetve a hatalom, az uralkodás és a 
fennhatóság egyenlőtlenségein alapuló társadalmi szerkezetekből ered, ahol a családi nyomás 
egy alapvető jog – vagyis az ember egészének tisztelete – megsértéséhez vezet;

– a megfelelő oktatás és tájékoztatás segít a női nemi szerv megcsonkításának 
visszaszorításában, ezért fontos a lakosságot meggyőzni arról, hogy kultúrájuk nem veszíti el 
lényegét, amennyiben felhagynak ezekkel a gyakorlatokkal;

– a női nemi szerv megcsonkítása olyan veszélyt hordoz magában, amelyet a Bizottságnak és 
a Tanácsnak a közös európai bevándorlási és menekültügyi politika tekintetében, illetve az 
EU és a nem tagállam országok közötti tárgyalások során figyelembe kell vennie;

– a tagállamok számára jelenleg közösségi jogi keret teszi lehetővé, hogy hatékony politikát 
fogadjanak el a megkülönböztetés elleni küzdelem és a menedékről szóló közös szabályok 
tekintetében, illetve hogy elfogadják az új bevándorlási politikát (az EK-Szerződés IV. 
fejezetének 13. cikke).

A Parlament továbbá az alábbiakat kérte: 

– az EU és a tagállamok működjenek együtt a meglévő jogszabályok harmonizálása 
érdekében és szükség esetén alkossanak új, konkrét jogszabályokat az emberi jogok, az ember 
integritása, a lelkiismeret szabadsága és az egészséghez való jog védelme érdekében;

– a Bizottság dolgozzon ki a női nemi szerv megcsonkításának az EU-ban való 
megszüntetésére irányuló általános stratégiát, amely nem pusztán annak elítélésén alapul, 
hanem a megelőzés, oktatás és társadalmi előírások, illetve a jogi és igazgatási eljárások 
tekintetében biztosítja a szükséges eszközöket annak érdekében, hogy a tényleges és esetleges 
áldozatok valódi védelmet élvezzenek;

– az EU és tagállamai üldözzék, ítéljék el és büntessék a női nemi szerv megcsonkítását 
gyakorlókat és alkalmazzanak átfogó stratégiát, amely figyelembe veszi a jogi, egészségügyi 
és társadalmi dimenziókat, illetve a bevándorló népesség beilleszkedését.

 DAPHNE III: főbb intézkedések közösségi szinten

Ez a program a tudatosság növelése, a megelőzés, illetve azon személyek védelmének fő 
finanszírozási forrása, akik áldozatul estek a női nemi szerv megcsonkítása gyakorlatának, 
vagy ennek a veszélynek vannak kitéve.
A DAPHNE-program eddig 14, a női nemi szerv megcsonkításával kapcsolatos projektet 
finanszírozott, ez tíz év alatt 2,4 millió eurós összeget jelentett.
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A projektek a legjobb gyakorlatok cseréjét, a tudatosság növelését és a kapcsolati hálózatok 
kiépítését célozzák, anélkül, hogy túllépnének a DAPHNE-program általános hatókörén.
Igaz, hogy a DAPHNE-program eddig jelentősen hozzájárult a tudatosság növeléséhez és a 
probléma EU-ban tapasztalható méretének megértéséhez, de nem tűnik reálisnak azt 
feltételezni, hogy – tekintve DAPHNE-program természetét és annak forrásait – az ilyen 
típusú programok elegendőek lesznek a női nemi szerv megcsonkításának felszámolásához.

 A női nemi szerv megcsonkításának megelőzése és megszüntetése Európában –
Prioritások

A női nemi szerv megcsonkításának megelőzése és felszámolása érdekében ésszerű 
stratégiára van szükség, amely:

 valamennyi tagállamban felméri a női nemi szerv megcsonkításának áldozatul esett 
vagy e veszélynek kitett nők számát,

 „európai egészségügyi jegyzőkönyvet” vezet be megfigyelési célból, illetve a női 
nemi szerv megcsonkításával kapcsolatos adatbankot hoz létre, amely 
statisztikai szempontból, illetve az érintett bevándorló közösségek tájékoztatása 
céljából hasznos,

 olyan tudományos adatokat gyűjt, amelyek segíthetnek az Egészségügyi 
Világszervezetnek Afrikában és Európában eltörölni a női nemi szerv 
megcsonkítását,

 összegyűjti a különböző szinteken alkalmazott legjobb gyakorlatokat és felméri 
hatásukat – adott esetben felhasználva a DAPHNE III keretében finanszírozott 
projekteket és elért eredményeket – és széles körben terjeszti a vonatkozó 
információt,

 megerősíti a káros gyakorlatokat megelőzni kívánó meglévő európai hálózatokat, 
például azáltal, hogy képzéseket szervez nem kormányzati szervezetek, regionális 
non-profit szervezetek, illetve az ágazatban dolgozók számára,

 a női nemi szerv megcsonkítása elleni küzdelem érdekében a többéves és/vagy 
éves munkaprogramjuk keretében biztosítja az Európai Unió Alapjogi 
Ügynökségének és a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének 
részvételét. Ezek az ügynökségek prioritásos alapon végezhetnek kutatást 
és/vagy tudatosságot növelő tevékenységet, segítve ezzel a női nemi szerv 
megcsonkítása jelenségének európai szinten való megértését,

 betartatja a tagállamokkal a női nemi szerv megcsonkításáról szóló meglévő 
jogszabályaikat, illetve felhívja őket, hogy illesszenek be ilyeneket a súlyos testi 
sértéseket szankcionáló jogszabályaik közé, ösztönzi a gyakorlat megelőzésére és az 
ellene való küzdelemre irányuló intézkedéseket az érintett szakemberek (szociális 
munkások, tanárok, rendőrök, egészségügyi szakemberek stb.) tudatosságának 
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növelésével, amely lehetővé teszi számukra, hogy felismerjék a női nemi szerv 
megcsonkításának eseteit;

 a bevándorlásról szóló európai irányelvekbe beilleszti a női nemi szerv 
megcsonkításának bűntettét, illetve az ezt végző személyekre szabott megfelelő 
büntetéseket;

 állandó technikai fórumot és kapcsolati csatornát teremt, egyrészt a tagállamok, 
másrészt az afrikai intézményekkel. E csatornák személyzetének a téma 
szakembereiből és vezető európai és afrikai nőjogi szervezetek képviselőiből kell 
állnia;

 biztosítja a csikló kimetszése és egyéb alternatív megoldások – amelyek félúton 
vannak a női körülmetélés és az identitás meghatározását szolgáló hagyományok 
tisztelete között – kategorikus elutasítását,

 a női nemi szerv megcsonkításától való megszabadulás valós eszközeit támogatja 
ilyen hagyományok szerint élő nőkre és családokra irányuló támogatási és 
integrációs politikák által, annak érdekében, hogy a női nemi szerv megcsonkítását –
a jogszabályok és az emberi jogok tiszteletben tartása mellett – végleg fel lehessen 
számolni.

 A hozzáállás megváltoztatása

A női nemi szerv megcsonkítása elleni küzdelem egyik megerősítendő területe kétségkívül a 
megelőzés, különös tekintettel a leányokra, és az ez irányba tett első lépés a veszélyeztetett 
gyermekek megtalálása és családjukkal együttműködve megelőző intézkedések végrehajtása.

A végső cél az, hogy ezek a családok megváltoztassák hozzáállásukat, amit a következőkkel 
lehetne elérni:

- a bevándorló családoknak jobban be kell illeszkedniük a befogadó országukba, mivel így 
kevésbé érzik majd szükségét, hogy identitásuk meghatározása érdekében a hagyományos 
szertartásokra szorítkozzanak; a megfelelő megoldás megtalálása érdekében széles körben 
kell terjeszteni a befogadás kultúráját;
- a bevándorló szülőket segíteni kell annak megértésében, hogy szülőként a befogadó 
országban olyan hozzáállást és szokásokat kell felvenniük, amelyek eltérnek a származási 
országukban gyerekkoruk óta megszokott szokásoktól, ám az ezektől való eltérés által nem 
lesznek rosszabb szülők; a gyermekeiknek viszont olyan szülőkre van szükségük, akik 
jelen vannak és elkötelezettek irántuk, de nekik is be kell illeszkedniük az országba, ahol 
élnek;
- a bevándorló családokat tájékoztatni kell arról, hogy a női nemi szerv megcsonkításának 
a befogadó országokban végzett gyakorlata nem pusztán fizikai és pszichológiai kárt okoz, 
de olyan megbélyegzéssel is jár, amely miatt lánygyermekeik még inkább kirekesztettek 
lesznek az azonos korú leányok, vagyis iskola- és játszótársaik köréből;    
- a bevándorló családokat tájékoztatni kell, hogy a női nemi szerv megcsonkítását az 
európai jogszabályok és származási országuk jogszabályai is tiltják. Fontos elmagyarázni, 
hogy világszerte törekednek arra, hogy megszabaduljanak a hagyományok nőkre és 
leányokra nézve káros gyakorlataitól.
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Hangsúlyozni kell továbbá, hogy azokban az országokban, ahová a bevándorlók érkeztek:
1. egy megcsonkított nő nem kapja meg a feltételezett társadalmi elismerést cserébe az 

elszenvedett csonkításért,
2. a női nemi szervek megcsonkítása mögött nem az erőszak szadista élvezete rejlik, 

hanem egy olyan réteg, amelyben a nőket a férfiaknak való alávetettség, a származási 
országuk hatályos törvényeinek hiányos ismerete és vallásos eredetű babonák rejlenek. 

3. a média által a női nemi szerv megcsonkításával kapcsolatban esetenként megütött 
„vérszomjas és szenzációhajhász” hangnem miatt a megcsonkított nő bűnösnek érzi 
magát, így a neki okozott fizikai sérülések mellett pszichológiai sérülést is szenved,

4. a női nemi szerv megcsonkítása ellen határozottan ki kell állni, hiszen az 
visszafordíthatatlan károkat okoz;  nem szabad azonban bűnösnek nyilvánítani a 
csonkítást elszenvedett nőket.

5. figyelembe kell venni, hogy a következmények – pszichológiai értelemben is –
teljesen eltérőek a bevándorlók körében, ahol a második generáció különösen 
veszélyeztetett és problémákkal küzd. Egy megcsonkított felnőtt nő is tapasztalhat a 
gyermekkora óta megszokott viselkedéstől eltérő reakciókat, és emiatt 
identitászavarban szenvedhet. Ekkor érzi magát először „megcsonkítottnak” és 
„szexuálisan fogyatékosnak”, ősi szokások áldozatának, egy vad és barbár világ 
prédájának (sajnos részben a média rossz tudósításai következtében) és mindez súlyos 
stresszt okozhat, amelynek kezelésére eddig nem dolgoztak ki pszichológiai támogató 
módszereket.
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