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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-ġlieda kontra l-mutilazzjonijietjiet sesswali femminili pprattikati fl-UE 
(2008/2071(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni preċedenti tiegħu tal-20 ta' Settembru 2001 dwar il-
mutilazzjonijiet ġenitali femminili1,

– wara li kkunsidra l-petizzjoni nru. 298/2007, imressqa mill-Onorevoli Cristiana 
Muscardini fis-27 ta' Marzu 2007,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni 2003/28 tan-Nazzjonijiet Uniti fejn is-6 ta' Frar tħabbar 
bħala ġurnata internazzjonali ta' "tolleranza żero" fir-rigward tal-mutilazzjonijiet ġenitali 
femminili,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 2, 3 u 5 tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-
Bniedem, adottata fl-1948,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 2, 3 u 26 tal-Patt Internazzjonali tan-Nazzjonijiet Uniti, 
adottat fl-1966, rigward id-drittijiet ċivili u politiċi,

– wara li kkunsidra l-konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti tal-1989 kontra t-tortura u 
trattament jew kastiġ ieħor diżuman u degradanti,  

– wara li kkunsidra b'mod partikulari l-Artikolu 5 (a) tal-Konvenzjoni dwar l-eliminazzjoni 
ta' kull għamla ta' diskriminazzjoni kontra n-nisa (CEDAW), adottata fl-1979,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 2(1), 19(1), 24(3), 34 u 39 tal-Konvenzjoni dwar id-drittijiet 
tat-tfal, adottata fl-20 ta' Novembru 1989 mill-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Jannar 2008 dwar strateġija tal-Unjoni 
Ewropea dwar id-drittijiet tal-minuri2,

– wara li kkunsidra l-Karta Afrikana dwar id-drtittijiet u l-ġid tat-tfal (1990),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 1, 2(f), 5, 10(c), 12 u 16 tar-rakkomandazzjoni nru. 19 tal-
Kumitat tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-eliminazzjoni ta' kull għamla ta' diskriminazzjoni 
kontra n-nisa, adottata fl-1992,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni u l-programm ta' azzjoni ta' Vjenna, adottati fil-
Konferenza Dinjija dwar id-drittijiet tal-Bniedem f'Ġunju 1993,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-
eliminazzjoni tal-vjolenza kontra n-nisa, l-ewwel strument internazzjonali marbut mad-

                                               
1  ĠU C 77 E, 28.3.2002, p. 126.
2  Testi Adottati, P6_TA(2008)0012.
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drittijiet tal-bniedem li jirrigwarda b'mod esklussiv il-vjolenza kontra n-nisa, adottat 
f'Diċembru 1993,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni u l-programm ta' azzjoni tal-Konferenza tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar il-popolazzjoni u l-iżvilupp, adottati fil-Kajr fit-13 ta' Settembru 
1994,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni u l-programm ta' adozzjoni tal-Konferenza Dinjija dwar 
in-nisa, adottati f'Beijing fil-15 ta' Settembru 1995,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Ġunju dwar ir-Raba' Konferenza dinjija 
tan-Nazzjonijiet Uniti dwar in-nisa: Ġlieda għall-ugwaljanza, l-iżvilupp u l-paċi1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Ġunju 2000 dwar ir-riżultati tas-sessjoni 
speċjali tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti "Nisa 2000: ugwaljanza bejn il-
sessi, l-iżvilupp u l-paċi għas-seklu XXI (5-9 ta' Ġunju 2000)"2,

– wara li kkunsidra l-Ftehima ta' Assoċjazzjoni ACP-UE (il-Ftehima ta' Cotonou), iffirmata 
fit-23 ta' Ġunju 2000, u l-Protokoll Finanzjarju anness,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' Mejju 2000 dwar it-tkomplija li saret 
rigward il-pjattaforma ta' azzjoni ta' Beijing3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Marzu 1997 dwar il-ksur tad-drittijiet tan-
nisa4,

– wara li kkunsidra l-protokoll mhux obbligatorji dwar l-eliminazzjoni ta' kull għamla ta' 
diskriminazzjoni fir-rigward tan-nisa, adottata fit-12 ta' Marzu 1999 mill-Kumitat tan-
Nazzjonijiet Uniti għall-qagħda tan-nisa, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-mutilazzjonijiet ġenitali 
femminili (MGF) tat-12 ta' April 1999,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni 1247 tas-sena 2001 tal-Kunsill tal-Ewropa dwar l-MGF,

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu tas-16 ta' April 1999 dwar il-proposta modifikata ta' 
deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward programm ta' azzjoni komunitarju 
(il-programm DAPHNE) (2000-2004) dwar il-miżuri maħsuba biex jevitaw il-vjolenza 
kontra t-tfal, l-adolexxenti u n-nisa5,

– wara li kkunsidra l-proklamazzjoni konġunta tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali min-
naħa tal-Kunsill, tal-Parlament Ewropew u tal-Kummissjoni waqt il-Kunsill Ewropew ta' 
Nizza f'Diċembru 2000,

                                               
1  GU C 166 del 3.7.1995, pag. 92.
2  ĠU C 67, 1.3.2001, p. 289.
3 ĠU C 59, 23.2.2001, p. 258.
4  ĠU C 115, 14.4.1997, p. 172.
5  ĠU C 219, 30.7.1999, p. 497.
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– wara li kkunsidra r-rapport dwar l-MGF, adottat fit-3 ta' Mejju 2001 mill-Asseblea 
Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa,

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu tal-14 ta' Diċembru 2000 biex l-MGF tiddaħħal fl-
ambitu tal-Artikolu B5-802 tal-baġit 2001 għall-programm DAPHNE,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 2, 5, 6 u 19 tal-Protokoll miżjud mal-Karta Afrikana tad-
Drittijiet tal-Bniedem u tal-popli, magħruf ukoll bħala l-"Protokoll ta' Maputo" tas-sena 
2003, li daħal fis-seħħ fil-25 ta' Novembru 2005,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 6 u 7 tat-Trattat dwar l-UE dwar ir-rispett tad-Drittijiet tal-
Bniedem (prinċipji ġenerali) u l-Artikoli 12 u 13 tat-Trattat KE (kontra d-
diskriminazzjoni),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Rapport tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-
Sessi (A6-0000/2008),

A. billi skont data kkumpilata mill-Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa (WHO), minn 100 sa 
140 miljun mara u tfajliet fid-dinja ġarrbu mutilazzjonijiet ġenitali u kull sena madwar 4 
miljun mara huma potenzjalment esposti għall-perikolu li jġarrbu dawn il-prattiki li 
jirriżultaw f'diżabilità gravi,

B. billi kull sena madwar 180,000 mara emigrata fl-Ewropa jġarrbu jew ikun f'periklu li 
jġarrbu mutilazzjonijiet ġenitali femminili,

C. billi skont id-WHO, dawn il-prattiki huma mxerrda f'mill-anqas 28 pajjiż Afrikan u f'xi 
pajjiżi Ażjatiċi (l-Indonesja, il-Malasja) u fil-Lvant Nofsani (fl-Iran, fl-Iraq, fil-Jemen, fl-
Oman, fl-Għarabja Sawdita, fl-Iżrael),

D. billi d-WHO identifikat erba' tipi ta' mutilazzjonijiet ġenitali femminili, mill-
klitoridectomija (it-tneħħija parzjali jew totali tal-klitoride) sal-qtugħ (it-tneħħija tal-
klitoride u tal-labia minora) li jirrappreżenta madwar 85% tal-mutilazzjonijiet ġenitali 
femminili, sal-forma l-aktar estema jiġifieri l-infibulazzjoni (it-tneħħija totali tal-klitoride 
u tal-labia minora kif ukoll tan-naħa ta' ġewwa tal-labia majora u l-għeluq bil-ponti tal-
vulva sabiex jitħalla biss ftuħ vaġinali żgħir ħafna) u l-introċiżjoni (titqib, qtugħ jew 
inċiżjoni tal-klitoride jew tal-labia),

E. iqis li l-mutilazzjonijiet ġenitali femminili tagħmel ħsara gravi ħafna, fuq tul ta' żmien 
qasir u twil, lis-saħħa psikofiżika tan-nisa u tat-tfajliet li jġarrbuha, u f'xi każijiet twassal 
ukoll għall-mewt,

F. billi anki fl-istrateġija Ewropea għad-drittijiet tal-minuri (riżoluzzjoni tas-16 ta' Jannar 
2008) itenni lill-Istati Membri biex jadottaw dispożizzjonijiet speċifiċi fil-qasam tal-
mutilazzjonijiet ġenitali femminili bil-għan li min iwettaq dawn il-prattiki fuq il-minuri 
jinqabad,
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G. billi l-Karta Afrikana tad-drittijiet u l-ġid tat-tfal tirrakkomanda lill-Istati Membri 
firmatarji biex ineħħu kompletament prattiki soċjali u kulturali li huma ta' ħsara għall-ġid, 
għad-dinjità, għat-trobbija normali u għall-iżvilupp normali tat-tfal,

H. billi fid-dikjarazzjoni u fil-programm ta' azzjoni ta' Vjenna, approvati f'Ġunju 1993, il-
paragrafu 9 jistipula li d-drittijiet fundamentali tan-nisa u tat-tfajliet huma parti 
inaljenabbli, integrali u indiviżibbli tad-drittijiet universali tal-bniedem,

I. billi l-Artikolu 2 tad-Dikjarazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-eliminazzjoni tal-
vjolenza kontra n-nisa tas-sena 1993, tagħmel referenza b'mod espliċitu għall-
mutilazzjonijiet ġenitali femminili u għal prattiki tradizjonali oħra li jwasslu għal 
preġudizzju kontra n-nisa,

J. billi l-Artikolu 4 ta' din id-dikjarazzjoni jistipula li l-Istati l-oħra għandhom jikkundannaw 
il-vjolenza fir-rigward tan-nisa u m'għandhomx jirrikorru għad-drawwiet, tradizzjonijiet 
jew kusiderazzjonijiet reliġjużi biex jinħelsu mill-obbligu li jeliminawha,

K. billi l-Pjattaforma ta' azzjoni tal-Konferenza internazzjonali dwar il-popolazzjoni u l-
iżvilupp, li seħħet fil-Kajr fl-1994 tipprevedi li l-gvernijiet jabolixxu l-mutilazzjonijiet 
ġenitali femminili kull fejn għandhom jeżistu u jagħtu l-appoġ tagħhom lin-Nazzjonijiet 
Uniti u lill-istituzzjonijiet reliġjużi li jiġġieldu biex jeliminaw prattiki bħal dawn,

L. billi fil-Programm ta' azzjoni approvat fir-raba' Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti 
f'Beijing il-gvernijiet issejjħu biex isaħħu l-liġijiet, jirriformaw l-istituzzjonijiet u 
jippromwovu liġijiet u prattiki maħsuba biex jeliminaw id-diskriminazzjoni kontra n-nisa, 
rappreżentata fost oħrajn mill-mutilazzjonijiet ġenitali femminili,

M. billi l-ftehima ta' sħubija ACP-UE (il-Ftehima ta' Cotonou) hija msejsa fuq prinċipji 
universali bħal dawn u fiha dispożizzjonijiet kontra l-mutilazzjonijiet ġenitali femminiali 
(Artikolu 9 dwar l-elementi essenzjali tal-Ftehima, fejn hemm inkluż ukoll ir-rispett tad-
drittijiet tal-bniedem, u l-artikoli 25 u 31 rispettivament dwar l-iżvilupp soċjali u dwar il-
kwistjonijiet ta' ġens),

N. billi r-rapport adottat fit-3 ta' Mejju 2001 mill-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-
Ewropa stieden sabiex ikun hemm projbizzjoni fuq il-prattika tal-mutilazzjonijiet ġenitali 
femminili u li din il-prattika titqies bħala trattament diżuman u degradanti skont l-Artikolu 
3 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-drittijiet tal-bniedem; ifakkar li l-limitu tad-difiża tal-
kulturi u tat-tradizzjonijiet huwa r-rispett tad-drittijiet fundamentali u l-projbizzjoni ta' 
prattiki li jistgħu jitqabblu mat-tortura,

O. billi, fil-qafas ta' politika Ewropea komuni dwar l-immigrazzjoni u l-ażil, il-Kummissjoni 
u l-Kunsill jirrikonoxxu li l-mutilazzjonijiet ġenitali femminili hija ksur tad-drittijiet tal-
bniedem u għaldaqstant jista' jingħat d-dritt għall-ażil,

P. billi d-Direttiva 2004/83/KE tal-Kunsill, li fiha regoli minimi dwar l-għoti tal-istat ta' 
refuġjati lil ċittadini ta' pajjiżi terzi jew lil persuni li m'għandhomx stat, ħeġġet lill-Istati 
Membri biex fil-kundizzjonijiet leġittimi għall-għotja tal-istat ta' refuġjati idaħħlu wkoll 
il-vjolenza kontra l-ġens, u għalhekk b'mod impliċitu r-riskji marbuta mal-mutilazzjonijiet 
ġenitali femminili,
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Q. billi d-dikjarazzjoni tal-5 ta' Frar 2008 tal-Kummissarji Ewropej Ferrero-Waldner u 
Michel, fejn huma kkundannaw b'mod ċar il-karattru inaċċettabbli ta' dawn il-prattiki 
kemm fl-Unjoni Ewropea u kif ukoll fil-pajjiżi terzi u enfasizzaw li l-ksur tad-drittijiet 
tan-nisa ma jista' qatt ikun ġustifikat bħala parti mill-kultura jew tradizzjoni,

1. jikkundanna bis-saħħa l-mutilazzjonijiet ġenitali femminili bħala ksur tad-drittijiet 
fundamentali tal-bniedem u jqisha bħala problema serja għas-soċjetà;

2. jistieden lill-Kummissjoni sabiex tħejji strateġija ċara u integrali bil-għan li telimina 
b'mod drastiku l-prattika tal-mutilazzjonijiet ġenitali femminili fl-Unjoni Ewropea 
permezz ta' mekkaniżmi legali, amministrattivi, ta' prevenzjoni, edukattivi u soċjali li 
jagħtu ċ-ċans lill-vittmi veri u potenzjali li jiskbu protezzjoni valida;

3. jappoġġja l-inizjattiva promossa mill-EUROPOL li għandha l-għan li toħloq 
koordinazzjoni bejn il-korpi tal-Pulizija Ewropej biex tissaħħaħ il-ġlieda kontra l-
mutilazzjonijiet ġenitali femminili, jiġu affrontati r-raġunijiet għar-rata baxxa ta' rapporti 
lill-pulizija fir-rigward ta' din il-prattika u d-diffikultà li jinġabru l-provi u x-xhieda kif 
ukoll is-sejba effikaċi tal-awturi ta' dawn ir-reati;

4. jappella lill-Istati Membri biex jikkwantifikaw l-għadd ta' nisa li ġarrbu mutilazzjonijiet 
ġenitali femminili u dawk li qegħdin f'riskju f'kull pajjiż Ewropew, billi iqisu li għal ħafna 
pajjiżi  m'hemmx data disponibbli u lanqas ġabra ta' informazzjoni armonizzata;

5. jistieden sabiex jinħoloq "protokoll Ewropew tas-saħħa" ta' sorveljanza u bażi ta' data 
dwar il-fenomenu, li tkun utli għal skopijiet ta' statistika u għall-interventi li l-għan 
tagħhom huwa l-informazzjoni tal-komunitajiet immigrati kkonċernati;

6. iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jistabbilixxu data xjentifika li l-għan tagħha jista' jkun dak 
li tappoġġja d-WHO fl-interventi tagħha ta' appoġġ fil-ġlieda kontra l-mutilazzjonijiet 
ġenitali femminili fit-territorju Afrikan u Ewropew;

7. jistieden sabiex tinħoloq ġabra tal-aħjar prattiki fuq livelli differenti u ssir analiżi tal-
impatt tagħhom (jekk possibbli permezz ta' proġetti ffinanzjati u r-riżultati miskuba 
permezz ta' DAPHNE III) kif ukoll jittieħdu passi biex tinxtered data bħal din;

8. jappella sabiex jissaħħu n-Netwerks Ewropej li jeżistu diġà għall-prevenzjoni tal-prattiki 
tradizzjonali li jagħmlu ħsara, pereżempju permezz ta' korsijiet ta' formazzjoni għall-
Organizzazzjonijiet mhux Governattivi, għall-Assoċjazzjonijiet Territorjali li ma 
jagħmlux profitt, għall-Operaturi fis-settur;

9. jistieden sabiex tiġi involuta l-Aġenzija Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali kif ukoll l-
Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi, permezz tal-pjanijiet ta' ħidma relativi 
plurijennali u/jew annwali fil-ġlieda kontra l-mutilazzjonijiet ġenitali femminili; Dawn l-
aġenziji jistgħu jwettqu azzjonijiet ta' prijorità ta' riċerka u/jew żieda ta' kuxjenza li jistgħu 
jwasslu għal titjib tal-għarfien dwar il-fenomenu tal-mutilazzjonijiet ġenitali femminili fuq 
il-livell Ewropew;

10. jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jistiednu lill-Istati Membri sabiex ipoġġu fis-
seħħ id-dispożizzjonijiet li diġà jeżistu dwar il-mutilazzjonijiet ġenitali femminili, jew 



PE414.287v02-00 8/13 PR\749188MT.doc

MT

sabiex idaħħluhom fid-dispożizzjonijiet leġiżlattivi li jinfurzaw il-feriment gravi fil-
persuna, billi jivvantaġġaw il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra dan il-fenomenu permezz tal-
għarfien it-tajjeb tiegħu min-naħa tal-figuri professjonali (fosthom l-operaturi soċjali, l-
għalliema, il-korpi tal-pulizija, il-professjonisti fil-qasam tas-saħħa) bil-għan li dawn il-
każijiet jintgħarfu, u jkun hemm impenn biex jintlaħaq livell akbar ta' armonizzazzjoni 
bejn il-liġijiet fis-seħħ fis-27 pajjiż tal-Unjoni Ewropea;

11. jappella sabiex fid-direttivi Ewropej dwar l-immigrazzjoni tiddaħħal dispożizzjoni sabiex 
it-twettiq ta' mutilazzjonijiet ġenitali femminili jsir reat, kif ukoll l-istipular ta' sanzjonijiet 
xierqa għal min ikun ħati ta' reat bħal dan;

12. iħeġġeġ sabiex jinħolqu Kumitati tekniċi permanenti ta' armonizzazzjoni u ta' punt ta' 
kuntatt  bejn l-Istati Membri u l-istituzzjonijiet Afrikani. Dawn il-Kumitati għandhom 
jinvolvu speċjalisti fil-qasam u rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet femminili Ewropej u 
Afrikani ewlenin;

13. iħeġġeġ sabiex tinċaħad b'konvinzjoni l-prattika tat-"titqiba alternattiva" u kull tip ta' 
intervent mediku li ġew proposti bħala soluzzjoni ta' medjazzjoni bejn iċ-ċirkonċiżjoni tal-
klitoride u r-rispett tat-tradizzjonijiet li jagħtu identità;

14. iħeġġeġ sabiex il-mutilazzjonijietjiet ġenitali femminili jiġu eliminati permezz ta' politiki 
ta' sostenn u ta' integrazzjoni għan-nisa u għan-nuklei familjari li jħaddnu tradizzjonijiet li 
jinkludu l-prattika tal-mutilazzjonijietjiet ġenitali femminili, sabiex, fl-ebusija tal-liġijiet u 
fir-rispett lejn il-jeddijiet fundamentali tal-bniedem, tkun tista' fl-aħħar tintrebaħ din il-
prattika daqshekk misħuta;

15. jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-migrazzjoni li seħħet fl-Ewropa f'dawn l-aħħar tletin sena kkontribwixxiet għat-tixrid ta' 
kulturi, tradizzjonijiet, użanzi u mġibiet ġodda fis-soċjetajiet Ewropej.
F'dan il-kuntest, fl-UE inżammu prattiki "tradizjonali ħorox" imsejsa fuq il-ġens, li jirriżulta 
li hija l-Mutilazzjoni Ġenitali Femminili.
Fuq il-livell nazzjonali, il-kuxjenza li dejjem qed tiżdied dwar dan il-fenomenu tidher fl-
approċċ ġenerali tal-ħarsien tad-drittijiet tal-mara. Dan ta ċ-ċans lill-"attivisti Afrikani" li 
jagħtu spjegazjoni preċiża tan-natura vjolenti ta' din il-prattika, permezz tal-introduzzjoni tat-
terminu "mutilazzjonijiet" minflok "ċirkonċiżjoni femminili".
Sal-ġurnata ta' llum huwa diffiċili li jiġi sorveljat u evalwat b'mod konkret l-impatt tal-
mutilazzjonijiet ġenitali femminili fuq il-livell Ewropew, meta jitqies li minbarra li tiġi 
prattikata b'mod klandestin fuq it-territorju tal-UE, it-tfal jibqgħu f'periklu li ssirilhom din il-
prattika waqt li jerġgħu lura b'mod temporanju fil-pajjiż tal-oriġini tagħhom.
Mhux faċli li wieħed imur lura lejn l-oriġini ta' dan il-fenomenu: dawn huma użanzi u 
riti tribali ta' oriġini arkajka u li huma msejsa sew fil-komunitajiet etniċi lokali li 
jipprattikawhom.
Ir-raġunijiet li jingħataw bħalissa għall-ġustifikazzjoni tal-mutilazzjonijiet ġenitali 
femminili huma ta' ħames tipi:

- Reliġjon (mutilazzjonijiet ġenitali femminili li ssir - b'mod żbaljat - f'isem l-
Iżlam)

- Saħħa (il-konsegwenzi pożittivi fuq il-fertilità, jew inkella r-riskji ta' impotenza 
għall-irġiel)

- Sitwazzjoni soċjo-ekonomika: il-mutilazzjonijiet ġenitali femminli bħala 
kundizzjoni għaż-żwieġ)

- Tradizzjoni/Rikonoxximent etniku
- L-istampa tal-femminilità (il-mutilazzjonijiet ġenitali femminili hija simbolu tar-

rikonoxximent tal-kundizzjoni femminili proprja, li timplika r-riskju ta' xewqat 
sesswali u d-diżunur)

Id-data tad-WHO turi li l-mutilazzjonijiet ġenitali femminili hija mifruxa f'28 pajjiż 
Afrikan, fil-Lvant Nofsani. u f'xi pajjiżi ażjatiċi (l-Indonesja, il-Malesja u l-pajjiżi ta' 
madwarhom) u li madwar 100/140 miljun mara u tifla fid-dinja ġarrbu din il-prattika u 
li kull sena madwar 4 miljuni qegħdin f'riskju potenzjali.
Il-prattika medika u l-istudji differenti dwar il-konsegwenzi fisiċi, fuq tul ta' żmien qasir 
u twil, kif ukoll il-konsegwenzi psikoloġiċi marbuta mal-mutilazzjonijiet ġenitali 
femminili wrew il-gravità ta' dan il-fenomenu.
Id-dokumenti internazzjonali rilevanti dwar il-mutilazzjonijiet ġenitali femminili jaffrontaw u 
jikkundannaw il-problema minn perspettivi differenti:

Il-qasam tad-Drittijiet tal-Bniedem
Il-qasam tad-drittijiet tan-nisa
Il-qasam tad-drittijiet tat-tfal
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Il-Parlament ħafna drabi adotta pożizzjoni riġida li tikkundanna l-prattika tal-
mutilazzjonijiet ġenitali femminili u jitlob lill-Kummissjoni Ewropea kif ukoll lill-Istati 
Membri sabiex joħolqu u jimplimentaw strateġija globali mmirata lejn it-tneħħija tal-
mutilazzjonijiet ġenitali femminli li tinkludi fost oħrjan azzjonijiet ta' tip leġiżlattiv 
mmirati lejn il-prevenzjoni u r-ripressjoni ta' prattika bħal din. 
(Riżoluzzjoni A5-284/2001 dwar il-mutilazzjonijiet ġenitali femminili).

Filfatt, il-Parlament Ewropew fid-dikjarazzjonijiet preċedenti tiegħu dejjem irrikonxxa li:

- kwalunkwe mutilazzjonijiet ġenitali femminili hija att ta' vjolenza kontra n-nisa u hija 
ekwivalenti għal ksur tad-drittijiet fundamentali tagħhom,

- il-mutilazzjonijiet ġenitali femminili tirriżulta minn strutturi soċjali li huma msejsa fuq 
diżugwaljanza fost is-sessi u fuq relazzjonijiet mhux ekwilibrati ta' poter, dominju u kontroll 
fejn il-pressjoni soċjali u familjari hija s-sors tal-ksur tad-dritt fundamentali tar-rispett tal-
integrità personali,

edukazzjoni u informazzjoni validi jippermettu d-dissważjoni mit-twettiq ta' din il-prattika, 
billi jkun rikonoxxut b'mod partikulari li huwa importanti li l-poplu jkun konvint, mill-
perspettiva tiegħu, li huwa possibbli li ma jsirux ċertu prattiki mingħajr ma jkun hemm 
rinunzja tal-aspetti sinifikattivi tal-kultura tagħhom,

- fil-qafas ta' politika Ewropea komuni dwar l-immigrazzjoni u l-ażil, il-Kummissjoni u l-
Kunsill għandhom iqisu r-riskju tal-mutilazzjonijiet ġenitali femminili kif ukoll fl-ambitu tan-
negozjati bejn l-UE u l-pajjiżi terzi,

- s'issa, l-Istati Membri għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom qafas legali komunitarju li 
jippermettilhom li jadottaw politika effikaċi fil-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni u li 
japplikaw reġim komuni f'dak li jirrigwarda l-ażil kif ukoll politika ġdida dwar l-
immigrazzjoni (Artikolu 13 u t-Titolu IV tat-Trattat KE).

Barra minn hekk il-Parlament appella:

- sabiex l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri jikkollaboraw sabiex il-leġiżlazzjoni eżistenti tiġi 
armonizzata u titfassal leġiżlazzjoni speċifika dwar is-suġġett f'isem id-drittijiet tal-persuna, 
tal-integrità tagħha, tal-libertà tal-kuxjenza u tad-dritt għas-saħħa;

- sabiex il-Kummissjoni tfassal il-premessi strateġiċi u integrali bil-għan li telimina l-prattika 
tal-mutilazzjonijiet ġenitali femminili fl-Unjoni Ewropea, li għandhom imorru lil hinn minn 
sempliċi rapport ta' dawn l-atti u tistabbilixx mekkaniżmi legali u amministrattivi, kif ukoll ta' 
prevenzjoni, edukattivi u soċjali, li jipermettu lin-nisa vittimi u li jistgħu jkunu vittmi li jiksbu 
protezzjoni vera;

- sabiex l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri jipproċessaw, jikkundannaw u jikkastigaw it-
twettiq ta' dawn il-prattiki billi japplikaw strateġija integrali li tqis il-qasam legali, tas-saħħa, 
soċjali u l-integrazzjoni tal-popolazzjoni tal-immigranti.
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 DAPHNE III: l-azzjoni ta' referenza fuq il-livell Komunitarju

Dan il-programm kien strument prinċipali għall-finanzjament ta' azzjonijiet immirati lejn l-
għarfien, il-prevenzjoni u t-tutela tal-persuni li huma vittmi jew li qegħdin f'riskju ta' 
mutilazzjonijiet ġenitali femminili.
Il-programm DAPHNE s'issa ffinanzja 14-il proġett dwar il-mutilazzjonijiet ġenitali 
femminili, li jammontaw għal total ta' 2.4 miljuni Euro f'għaxar snin.
Sabiex ikun irrispettat l-għan ġenerali tal-programm DAPHNE, il-proġetti jimmiraw lejn l-
iskambju ta' prattiki tajbin, lejn iż-żieda fil-kuxjenza kif ukoll lejn it-twaqqif ta' netwerks.
S'issa il-programm DAPHNE żgur li ppermetta li jiżdiedu l-għarfien u l-kuxjenza dwar kemm 
huwa mifrux il-fenomenu fl-UE, madankollu minħabba l-istess natura tal-programm 
DAPHNE u r-riżorsi disponibbli, ma jidhirx li t-tneħħija kompleta tal-mutilazzjonijiet ġenitali 
femminili hija realistika bl-użu ta' dawn il-proġetti biss.

 Il-prijorità għall-prevenzjoni u l-eliminazzjoni tal-mutilazzjonijiet ġenitali 
femminili fl-Ewropa

Sabiex ikun hemm prevenzjoni u titneħħa l-prattika tal-mutilazzjonijiet ġenitali femminili fl-
Ewropa, jeħtieġ li titnieda strateġija valida li tista' tkun tikkonsisti f'dan li ġej:

 Il-verifika tal-għadd ta' nisa li ġew suġġetti għall-mutilazzjonijiet ġenitali femminili 
u ta' dawk li huma f'riskju f'kull pajjiż Ewropew,

 Il-ħolqien ta' "protokoll Ewropew tas-saħħa" ta' sorveljanza u bażi ta' data 
dwar il-fenomenu, li tkun utli għal skopijiet ta' statistika u għall-interventi li l-
għan tagħhom huwa li l-komunitajiet immigrati kkonċernati jkunu infurmati,

 L-istabbiliment ta' data xjentifika li l-għan tagħha jista' jkun dak li tappoġġja d-
WHO fl-interventi tagħha ta' appoġġ fil-ġlieda kontra l-mutilazzjonijiet ġenitali 
femminili fit-territorju Afrikan u Ewropew,

 Il-ħolqien ta' ġabra tal-aħjar prattiki fuq livelli differenti u analiżi tal-impatt 
tagħhom (jekk possibbli permezz ta' proġetti ffinanzjati u r-riżultati miskuba 
permezz ta' DAPHNE III) u t-tixrid wiesa' ta' data bħal din,

 It-tisħiħ tan-Netwerks Ewropej li jeżistu diġa għall-prevenzjoni tal-prattiki 
tradizzjonali li jagħmlu ħsara, pereżempju billi jkun hemm korsijiet ta' formazzjoni 
għall-Organizzazzjonijiet mhux Governattivi, għall-Assoċjazzjonijiet Territorjali li 
ma jagħmlux profitt, u għall-Operaturi fis-settur,

 L-involviment tal-Aġenzija Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali kif ukoll l-
Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi, permezz tal-pjanijiet relativi 
ta' ħidma plurijennali u/jew annwali fil-ġlieda kontra l-mutilazzjonijiet ġenitali 
femminili. Dawn l-aġenziji jistgħu jwettqu azzjonijiet ta' prijorità ta' riċerka 
u/jew żieda ta' kuxjenza li jistgħu jwasslu għal titjib tal-għarfien dwar il-
fenomenu tal-mutilazzjonijiet ġenitali femminili fuq il-livell Ewropew,
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 Appell lill-Istati Membri biex idaħħlu fis-seħħ id-dispożizzjonijiet leġiżlattivi li 
jeżistu fil-qasam tal-mutilazzjonijiet ġenitali femminili, jew biex idaħħluhom fid-
dispożizzjonijiet leġiżlattivi li permezz tagħhom il-feriment gravi fil-persuna jsir 
reat, billi jivvantaġġaw il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra dan il-fenomenu permezz ta' 
għarfien tajjeb tiegħu mill-professjonisti (il-ħaddiema soċjali, l-għalliema, il-pulizija, 
il-professjonisti fil-qasam tas-saħħ) bil-għan li dawn il-każijiet jiġu identifikati,

 Fid-direttivi Ewropej dwar l-immigrazzjoni tiddaħħal dispożizzjoni sabiex it-twettiq 
ta' mutilazzjonijiet ġenitali femminili jsir reat, kif ukoll l-istipular ta' sanzjonijiet 
għal min ikun ħati ta' reat bħal dan,

 Jinħolqu Kumitat Tekniċi Permanenti ta' Armonizzazzjoni u ta' Għaqda bejn l-Istati 
Membri u l-Istituzzjonijiet Afrikani. Dawn il-Kumitati għandhom jinvolvu 
speċjalisti fil-qasam u rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet femminili Ewropej u 
Afrikani ewlenin.

 Tinċaħad b'konvinzjoni l-prattika tat-"titqiba alternattiva" u metodi oħra alternattivi 
li ġew proposti bħala soluzzjoni ta' medjazzjoni bejn iċ-ċirkonċiżjoni tal-klitoride u 
r-rispett tat-tradizzjonijiet li jagħtu identità.

 It-tkoplija ta' proċessi validi sabiex tispiċċa l-mutilazzjonijiet ġenitali femminili 
permezz ta' politiki ta' appoġġ u ta' integrazzjoni għan-nisa u għall-familji li jħaddnu 
tradizzjonijiet li jinkludu l-mutilazzjonijiet ġenitali femminili, sabiex permezz tar-
riġidità tal-liġijiet u tar-rispett tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem tkun tista' 
tinqered din il-prattika daqshekk misħuta.

 Bdil fl-Attitudni

Uno dei terreni su cui bisogna intensificare l'azione di lotta alle MGF é certamente la 
prevenzione di tali pratiche nei confronti delle bambine e a tal fine è decisivo un intervento 
che sappia prima di tutto identificare le minori a rischio  e fare prevenzione con le famiglie.

Ir-riżultat għandu jkun l-ilħuq ta' bdil fl-attitudni ta' dawn il-familji u dan jista' jsir permezz 
ta':

- aktar integrazzjoni tal-familji fil-post fejn jemigraw biex b'hekk iħossu anqas il-ħtieġa li 
jwettqu r-riti tradizzjonali biex jiddikjaraw l-identità tagħhom; jeħtieġ li titrawwem kultura 
mifruxa ta' ospitalità sabiex ikunu jistgħu jiġu ffaċċjati flimkien is-soluzzjonijiet xierqa 
kollha;
- l-għajnuna lil familji bħal dawn bil-għan li jifhmu li l-irwol ta' ġenituri fil-pajjiż fejn 
emigraw iġib miegħu, minn ċerti lati, it-tħaddin ta' mġiba u drawwiet differenti minn dawk 
li huma mdorrijin bihom minn ċkunithom fil-pajjiż tal-oriġini tagħhom, imma dan ma 
jfissirx li huma "ġenituri inferjuri"; u li wliedhom bniet għandhom bżonn li jkollhom 
ġenituri li jkunu preżenti u jipparteċipaw imma fl-istess ħin għandhom il-bżonn li 
jintegraw fil-pajjiż ta' residenza;
il-familji jridu jagħrfu li l-mutilazzjonijiet ġenitali femminili fil-pajjiż fejn jemigraw 
minbarra li ġġib magħha ħsara fiżika u psikoloġika tirriżulta fi stigma li tista' tkun raġuni 
oħra għal aktar emarġinazzjoni fost il-bniet tal-istess età, it-tfal l-oħra tal-iskola jew waqt 
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il-logħob;    
- il-familji jridu jagħrfu l-fatt li l-mutilazzjonijiet ġenitali femminili mhix permessa mil-liġi 
Ewropea u lanqas mil-liġi tal-pajjiż ta' oriġini. Huwa fundamentali li jkun spjegat li fid-
dinja kollha qed jittieħdu miżuri biex tinqered din il-prattika tradizzjonali misħuta li ssir 
fuq in-nisa u t-tfajliet.

Barra minn hekk jeħtieġ li jitfakkar li fil-pajjiż fejn jemmigraw:
1. mara li għandha mutilazzjonijiet ġenitali femminili ma tintegrax fil-mekkaniżmu ta' 

kumpens tal-aċċettazzjoni soċjali minħabba li sarilha dan l-intervent,
2. il-mutilazzjonijiet ġenitali femminili ma joffrix il-pjaċir ta' vjolenza sadika bla ħlas 

imma hija sustrat li fih huma mgħaddsa n-nisa u li permezz tiegħu huma sottomessi 
għar-raġel minħabba nuqqas ta' għarfien tal-liġijiet fis-seħħ fil-pajjiżi ta' oriġini 
tagħhom, minħabba s-superstizzjonijiet li jiħbew wara twemmin reliġjuż, 

3. it-ton "vjolenti u skandalistiku" li xi drabi tuża l-midja meta titħadded dwar il-
mutilazzjonijiet ġenetika femminili billi tagħti t-tort lin-nisa li diġà ġarrbut din it-
trawma u b'hekk tiżdied ferita psikoloġika barra dik fiżika,

4. il-ġlieda kontra l-mutilazzjonijiet ġenitali femminili trid tkun wara ħarxa minħabba l-
ħsara irreversibbli li tagħmel; mingħajr ma tingħata ħtija lin-nisa li ġarrbuha.

5. jeħtieġ li jitqiesu l-implikazzjonijiet psikolġiċi fil-qasam tal-migrazzjoni fejn it-tieni 
ġenerazzjoni tkun esposta b'mod partikulari għal riskju u problemi. Madankollu, anki 
l-mara adulta li ġarrbet mutilazzjonijiet ġenitali femminili tgħaddi minn stimoli li ma 
jaqblux mal-mudelli li tgħallmet fi tfulitha u tista' ssofri kriżi ta' identità. Il-ħajja għall-
ewwel darba wara l-mutilazzjonijiet, meta hi titqies li għandha "diżabilità sesswali", 
bħala vittma ta' drawwiet tal-antenati hija tiffaċċja skumdità kbira minħabba li hija 
vittma ta' dinja barbara u selvaġġa (u dan sfortunatament huwa wkoll kawża ta' 
informazzjoni ħażina dwar is-suġġett min-naħa tal-midja), jagħtiha sens ta' skumdità li 
ma jgħaddix b'indifferenza u li sa llum għad hemm għalih korsijiet ta' appoġġ 
psikoloġiku.
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