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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie walki z okaleczaniem żeńskich narządów płciowych praktykowanym w UE
(2008/2071(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając swoją poprzednią rezolucję z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
okaleczania żeńskich narządów płciowych1,

– uwzględniając petycję nr 298/2007 złożoną przez Christianę Muscardini w dniu 27 marca 
2007 r.,

– uwzględniając rezolucję nr 2003/28 ONZ, w której 18 lutego został ogłoszony 
międzynarodowym dniem zero tolerancji dla okaleczeń żeńskich narządów płciowych,

– uwzględniając art. 2, 3 i 5 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej w roku 
1948,

– uwzględniając art. 2, 3 i 26 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych 
Organizacji Narodów Zjednoczonych z 1966 r.,

– uwzględniając Konwencję ONZ z 1989 r. w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego 
okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania,

– uwzględniając w szczególności art. 5 lit a) Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich 
form dyskryminacji kobiet (CEDAW), przyjętej w 1979 r.,

– uwzględniając art. 2 ust 1, 19, ust 1, 24, ust 3, 34 i 39 Konwencji Praw Dziecka przyjętej 
w dniu 20 listopada 1989 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie strategii UE na rzecz 
praw dziecka2,

– uwzględniając Afrykańską Kartę praw i dobra dziecka (1990),

– uwzględniając art. 1, 2 lit. f), art. 5, 10, lit. c), art. 12 i 16 zalecenia nr 19 Komitetu ONZ 
ds. Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet, przyjętego w 1992 r.,

– uwzględniając Deklarację Wiedeńską i Program Działań uchwalone na Światowej 
Konferencji Praw Człowieka, która odbyła się w czerwcu 1993 r.,

– uwzględniając Deklarację Zgromadzenia Ogólnego ONZ o eliminacji przemocy wobec 
Kobiet, pierwszy instrument międzynarodowy w zakresie praw człowieka dotyczący 
wyłącznie przemocy wobec kobiet, przyjętą w grudniu 1993 r.,

                                               
1  Dz.U. C 77 E z 28.3.2002, s. 126.
2  Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0012.
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– uwzględniając deklarację i program działań Konferencji ONZ w sprawie ludności i 
rozwoju, przyjęte w Kairze w dniu 13 września 1994 r.,

– uwzględniając deklarację i program działań Światowej Konferencji Kobiet, przyjęte w 
Pekinie w dniu 15 września 1995 r.,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 czerwca 1995 r. w sprawie IV Światowej 
Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz Kobiet: Walka na rzecz 
równouprawnienia, rozwoju i pokoju1

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie wyników sesji 
specjalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ "Kobiety 2000: równouprawnienie, rozwój i 
pokój w XXI w. (5-9 czerwca 2000 r.)"2,

– uwzględniając układ o stowarzyszeniu AKP-UE (Porozumienie z Cotonou) podpisane w 
dniu 23 czerwca 2000 r. i załączony do niego protokół finansowy,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie realizacji pekińskiej 
Platformy Działania3, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 marca 1997 r. w sprawie łamania praw kobiet4,

– uwzględniając protokół dodatkowy do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form 
dyskryminacji kobiet, przyjętej w dniu 12 marca 1999 r. przez Komisję ONZ ds. statusu 
kobiet;

– uwzględniając rezolucję Rady Europy na temat okaleczeń żeńskich narządów płciowych z 
dnia 12 kwietnia 1999 r.,

– uwzględniając rezolucję nr 1247 Rady Europy na temat okaleczeń żeńskich narządów 
płciowych z 2001 r.,

– uwzględniając swoje stanowisko z dnia 16 kwietnia 1999 r. dotyczące wniosku w sprawie 
zmiany decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wspólnotowego programu 
działań (Programu DAPHNE) (2000-2004) w sprawie bezpośrednich środków mających 
na celu zapobieganie przemocy wobec dzieci, nastolatków i kobiet5,

– uwzględniając wspólne ogłoszenie Karty Praw Podstawowych przez Radę, Parlament 
Europejski i Komisję przy okazji Rady Europejskiej w Nicei w dniu 18 grudnia 2000 r.,

– uwzględniając sprawozdanie w sprawie okaleczeń żeńskich narządów płciowych przyjęte 
w dniu 3 maja 2001 r. przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy,

                                               
1  Dz.U. C 166 z 3.7.1995, s. 92.
2  Dz.U. C 67 z 1.3.2001, s. 289.
3  Dz.U. C 59 z 23.02.2001, s. 258.
4  Dz.U. C 115 z 14.04.1997, s. 172.
5  Dz.U. C 219 z 30.07.1999, s. 497.
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– uwzględniając swoją decyzję z dnia 14 grudnia 2000 r. o włączeniu okaleczeń żeńskich 
narządów płciowych w ramach art. B5-802 budżetu programu DAPHNE na rok 2001,

– uwzględniając art. 2, 5, 6 i 19 dodatkowego protokołu Afrykańskiej Karty praw człowieka 
i ludności, znanego również jako "Protokół z Maputo" z 2003 r. , który wszedł w życie w 
dniu 25 listopada 2005 r.,

– uwzględniając art. 6 i 7 traktatu UE w sprawie praw człowieka (zasad ogólnych) oraz art. 
12 i 13 Traktatu WE (niedyskryminowanie),

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A6-0000/2008),

A. mając na uwadze, że zgodnie z danymi zebranymi przez Światową Organizację Zdrowia, 
od 100 do 140 milionów kobiet i dziewczynek poddanych zostało okaleczeniom narządów 
płciowych, a każdego roku około 4 miliony kobiet są potencjalnie narażone na ryzyko 
tych poważnie szkodliwych praktyk,

B. mając na uwadze, że każdego roku około 180 000 kobiet imigrantek w Europie jest 
poddawanych okaleczeniom narządów płciowych lub narażonych na nie,

C. mając na uwadze, że zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia te praktyki stosuje 
się prawie w 28 krajach afrykańskich i niektórych azjatyckich (Indonezja, Malezja) oraz 
na Bliskim Wschodzie (Iran, Irak, Jemen, Oman, Arabia Saudyjska, Izrael),

D. mając na uwadze, że Światowa Organizacja Zdrowia określiła cztery typy okaleczeń 
żeńskich narządów płciowych, począwszy od częściowego lub całkowitego wycięcia 
łechtaczki do obrzezania (wycięcia łechtaczki i małych warg sromowych), które stanowią 
85% wszystkich okaleczeń, aż do najbardziej ekstremalnej formy, infibulacji (całkowitego 
wycięcia łechtaczki, mniejszych warg sromowych oraz całej wewnętrznej części dużych 
warg i zaszycie, tak by pozostało bardzo wąskie otwarcie pochwowe) i nacięcia (nakłucia, 
przekłuwanie lub nacięcia łechtaczki lub warg sromowych),

E. mając na uwadze, że okaleczenia żeńskich narządów płciowych powodują poważne 
bezpośrednie i długoterminowe szkody dla zdrowia psychofizycznego poddawanych im  
kobiet i dziewcząt, a w niektórych przypadkach prowadzą do śmierci,

F. mając na uwadze, że również w europejskiej strategii na rzecz praw dzieci (rezolucja z 
dnia 16 stycznia 2008 r.) wzywa się państwa członkowskie do przyjęcia konkretnych 
przepisów w zakresie okaleczeń żeńskich narządów płciowych w celu ścigania osób 
dokonujących tych praktyk na nieletnich,

G. mając na uwadze, że Afrykańska Karta praw i dobra dziecka zaleca państwom 
sygnatariuszom wyeliminowanie praktyk społecznych i kulturowych szkodzących dobru, 
godności, normalnemu wzrostowi i rozwojowi dziecka,
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H. mając na uwadze, że w ust. 9 Deklaracji Wiedeńskiej i Programie Działań przyjętych w 
czerwcu 1993 r. stwierdza się, że prawa człowieka kobiet i dzieci stanowią niezbywalną, 
nierozerwalną i niepodzielną część powszechnych praw człowieka,

I. mając na uwadze, że art. 2 deklaracji ONZ w sprawie eliminacji przemocy wobec kobiet z 
1993 r. wyraźnie odwołuje się do okaleczeń żeńskich narządów płciowych i innych 
tradycyjnych praktyk szkodliwych dla kobiet,

J. mając na uwadze, że art. 4 tejże deklaracji przewiduje, że państwa mają obowiązek 
potępiać przemoc wobec kobiet, a nie powoływać się na zwyczaje, tradycje czy 
przekonania religijne, by tego obowiązku uniknąć,

K. mając na uwadze, że program działania międzynarodowej Konferencji w sprawie ludności 
i rozwoju, która odbyła się w Kairze w 1994 r. przewiduje, że rządy zniosą okaleczanie 
żeńskich narządów płciowych tam, gdzie one istnieją oraz wesprą organizacje 
pozarządowe i instytucje religijne działające na rzecz wyeliminowania takich praktyk,

L. mając na uwadze, że w programie działań przyjętym na 4. Konferencji ONZ w Pekinie, 
wezwano rządy do wzmocnienia praw, zreformowania instytucji oraz promowania norm i 
praktyk mających na celu eliminację dyskryminacji kobiet, przejawiającej się między 
innymi w formie okaleczeń żeńskich narządów płciowych,

M. mając na uwadze, że porozumienie o partnerstwie AKP-UE (Porozumienie z Kotonou) 
opiera się na tych podstawowych zasadach i zawiera przepisy przeciw okaleczaniu 
żeńskich narządów płciowych (art. 9 w sprawie podstawowych elementów porozumienia, 
w tym poszanowania praw człowieka oraz art. 25 i 31 odpowiednio dotyczące rozwoju 
społecznego i kwestii płci),

N. mając na uwadze, że sprawozdanie przyjęte w dniu 3 maja 2001 r. przez Zgromadzenie 
Parlamentarne Rady Europy wzywa do wprowadzenia zakazu stosowania praktyk 
okaleczania żeńskich narządów płciowych oraz uznaje te praktyki za nieludzkie i 
poniżające w rozumieniu art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka; mając na 
uwadze, że ochrona kultur i tradycji ograniczona jest poszanowaniem praw 
podstawowych i zakazem stosowania praktyk podobnych do tortur,

O. mając na uwadze, że w ramach wspólnej europejskiej polityki imigracyjnej i azylowej, 
Komisja i Rada uznały, że okaleczanie żeńskich narządów płciowych stanowi 
pogwałcenie praw człowieka i może gwarantować prawo do azylu,

P. mając na uwadze, że dyrektywa Rady nr 2004/83/WE1 w sprawie minimalnych norm 
uznawania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców za uchodźców, wymaga od 
państw członkowskich uznania przemocy w oparciu o płeć, a więc okaleczania żeńskich 
narządów płciowych, za jeden z uzasadnionych warunków przyznania tego statutu,

Q. mając na uwadze deklarację komisarzy europejskich B. Ferrero-Waldner i L. Michela z 
dnia 5 lutego 2008 r. , w której wyraźnie potępia się niedopuszczalność tych praktyk czy 

                                               
1 Dz.U. L 304 z 30.9.2004, s. 12.
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to w UE czy to w krajach trzecich oraz podkreśla się, że łamanie praw kobiet nie może w 
żadnym przypadku być usprawiedliwiane w imię relatywizmu kulturowego czy tradycji,

1. zdecydowanie potępia praktyki okaleczeń żeńskich narządów płciowych jako formę 
łamania podstawowych praw człowieka i uważa je za poważny problem społeczny;

2. wzywa Komisję do opracowania zdecydowanej całościowej strategii mającej na celu 
całkowitą eliminację praktyk okaleczania żeńskich narządów płciowych w Unii 
Europejskiej poprzez środki prawne, administracyjne, prewencyjne, edukacyjne i 
społeczne umożliwiające realnym i potencjalnym ofiarom otrzymanie skutecznej ochrony;

3. popiera inicjatywę zainicjowaną przez Europol mającą na celu koordynację sił policji 
europejskich w celu wzmocnienia walki z okaleczaniem żeńskich narządów płciowych, 
zajęcia się kwestią niskiego poziomu doniesień o tych praktykach oraz zbierania 
dowodów i świadectw, a także w celu skutecznego ścigania odpowiedzialnych za te 
przestępstwa;

4. wzywa państwa członkowskie do określenia liczby kobiet, które zostały poddane 
okaleczeniom narządów płciowych oraz tych, którym to grozi w każdym z państw 
członkowskich, mając na uwadze, że wiele państw nie dysponuje jeszcze danymi, ani nie 
ma zharmonizowanego systemu zbierania tych danych;

5. wzywa do utworzenia „europejskiego protokołu zdrowia” dla monitorowania omawianego 
zjawiska i bazy danych na jego temat, które służyć będą do opracowywania statystyk 
i prowadzenia działań informacyjnych adresowanych do zainteresowanych społeczności 
imigrantów;

6. wzywa państwa członkowskie do opracowania danych naukowych, które mogłyby być 
wykorzystywane przez Światową Organizację Zdrowia do prowadzonych przez nią 
działań na rzecz wykorzenienia praktyki okaleczania żeńskich narządów płciowych 
w Afryce i w Europie;

7. wzywa do zbierania informacji o najlepszych praktykach na różnych szczeblach oraz na 
analizowaniu ich wpływu (w miarę możliwości na podstawie finansowanych projektów 
i otrzymanych wyników w ramach DAPHNE III) oraz na zapewnianiu ich szerokiego 
rozpowszechniania;

8. wzywa do wzmocnienia istniejących europejskich sieci zapobiegania szkodliwym 
praktykom tradycyjnym, na przykład poprzez szkolenia adresowanie do organizacji 
pozarządowych, lokalnych stowarzyszeń typu non-profit i podmiotów działających w tym 
sektorze;

9. wzywa do włączenia do walki z okaleczaniem Europejskiej Agencji Praw Podstawowych 
czy Europejskiego Instytutu ds. Równouprawnienia w ramach odpowiednich wieloletnich 
lub rocznych programów pracy; Agencje te mogą prowadzić działania priorytetowe 
w zakresie badań naukowych i/lub uświadamiania, które mogłyby umożliwić lepsze 
poznanie omawianego zjawiska na poziomie europejskim;
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10. wzywa Radę i Komisję do wezwania państw członkowskich do stosowania 
obowiązujących przepisów w zakresie okaleczania żeńskich narządów płciowych lub do 
włączenia ich do przepisów dotyczących karania poważnych okaleczeń ciała, celem 
zapobiegania temu zjawisku  i walki z nim, umożliwiając zainteresowanym stronom  
(pracownicy socjalni, nauczyciele, policja, personel służby zdrowia) dobre poznanie 
zjawiska, aby mogli rozpoznawać je  i zareagować w celu osiągnięcia jak najlepszego 
stopnia harmonizacji przepisów obowiązujących w 27 państwach członkowskich Unii;

11. wzywa do wprowadzenia do europejskich dyrektyw w sprawie imigracji klauzuli 
mówiącej, iż praktykowanie okaleczeń stanowi przestępstwo oraz na przewidzeniu kar dla 
osób, które okazałyby się winne popełnienia tego przestępstwa;

12. wzywa do ustanowienia stałych komisji technicznych mających na celu harmonizację i 
koordynację pomiędzy państwami członkowskimi i instytucjami afrykańskimi. W skład 
tego rodzaju komisji powinni wchodzić specjaliści znający się na praktyce okaleczeń oraz 
przedstawiciele największych europejskich i afrykańskich organizacji kobiecych;

13. wzywa do zdecydowanego sprzeciwienia się praktyce nakłuwania łechtaczki i innym 
metodom, proponowanym jako rozwiązania pośrednie między obrzezaniem łechtaczki 
i poszanowaniem tradycji etnicznych;

14. wzywa do wyeliminowania okaleczeń żeńskich narządów płciowych poprzez 
prowadzenie polityki wsparcia i integracji na rzecz kobiet i rodzin hołdujących tradycji, 
w tym okaleczeniom, aby poprzez ścisłe stosowanie prawa przy poszanowaniu 
podstawowych praw człowieka umożliwić wyeliminowanie tak szkodliwej praktyki.

15. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji.
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UZASADNIENIE

Ruchy migracyjne, które dotknęły Europę w ostatnich trzydziestu latach, przyczyniły się do 
rozpowszechnienia w społeczeństwach Europy nowych kultur, tradycji, zwyczajów 
i zachowań.
W tym kontekście "okrutne tradycyjne" praktyki oparte na przynależności płciowej, takie jak 
okaleczenia organów płciowych kobiet, przeniesione zostały na grunt unijny.
Na szczeblu międzynarodowym coraz większa świadomość tego zjawiska wpisuje się 
w ogólne ramy ochrony praw kobiet. Pozwoliło to „aktywistkom afrykańskim” na określenie 
brutalnego charakteru tych praktyk poprzez zastąpienie terminu „obrzezanie kobiet” 
terminem „okaleczenie”.
Jednak dzisiaj wciąż jeszcze trudno jest zaobserwować i dokładnie określić wpływ okaleczeń 
narządów płciowych kobiet w Europie, gdyż oprócz praktyk wykonywanych nielegalnie na 
terytorium Unii Europejskiej, wciąż istnieje zagrożenie, że dziewczynki będą padać ofiarą 
omawianego zjawiska podczas okresowego pobytu w kraju pochodzenia.
Dotarcie do źródeł omawianego zjawiska nie jest łatwe: chodzi o bardzo stare zwyczaje i 
rytuały plemienne, głęboko zakorzenione w lokalnych wspólnotach etnicznych, które je 
praktykują.
Obecnie mówi się o pięciu powodach uzasadniających praktykowanie okaleczeń organów 
płciowych kobiet:

- religia (błędnie wskazuje się na islam jako uzasadnienie okaleczeń),
- zdrowie (pozytywny wpływ na płodność lub zagrożenie impotencją dla mężczyzn),
- sytuacja społeczno-gospodarcza: okaleczenia żeńskich narządów płciowych jako 

warunek konieczny do zamążpójścia)
- tradycja/przynależność etniczna oraz
- obraz kobiety (okaleczenia narządów płciowych kobiet jako symbol uznania ich 

statusu społecznego, których brak wiąże się z ryzykiem pożądania seksualnego i 
zniesławieniem).

Według Światowej Organizacji Zdrowia okaleczenia narządów płciowych kobiet są 
praktykowane w dwudziestu ośmiu krajach Afryki i Bliskiego Wschodu oraz w niektórych 
krajach Azji (Indonezji, Malezji i krajach sąsiadujących); od stu do stu czterdziestu milionów 
kobiet i dziewczynek na świecie padło ofiarą okaleczeń, a około czterem milionom kolejnych 
grozi każdego roku poddanie tej praktyce.
Medycyna i różne badania na temat krótko- i długoterminowych skutków fizycznych 
i psychologicznych okaleczeń narządów płciowych kobiet ukazały poważny charakter tego 
zjawiska.
Międzynarodowe dokumenty dotyczące omawianych praktyk podejmują ten problem 
i potępiają go w różnych wymiarach:

w wymiarze praw człowieka
w wymiarze praw kobiet
w wymiarze praw dziecka.
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Parlament Europejski wielokrotnie przyjmował stanowcze stanowisko potępiając 
praktykowanie okaleczeń narządów płciowych kobiet i zwracał się zarówno do Komisji, jak 
i do państw członkowskich o opracowanie i stosowanie globalnej strategii na rzecz 
zwalczania okaleczeń narządów płciowych kobiet, która przewidywałaby przede wszystkim 
zatwierdzenie środków legislacyjnych dla zapobiegania tej praktyce i zwalczania jej. 
(rezolucja A5-285/2001 w sprawie okaleczeń narządów płciowych kobiet)

Parlament Europejski wypowiedział się na ten temat i stwierdził, że:

- wszelkie okaleczanie narządów płciowych kobiet jest aktem przemocy wymierzonym 
przeciwko kobiecie, który równa się złamaniu jej praw podstawowych,

- okaleczenia organów płciowych kobiet zakorzenione są w strukturach społecznych opartych 
na nierówności płci i na nierównym stosunku władzy, dominacji i kontroli, w ramach którego 
presja społeczna i rodzinna leży u źródła łamania podstawowego prawa, jakim jest 
poszanowanie integralności osoby,

- odpowiednie kształcenie i informowanie pozwala na przekonanie danych społeczności, iż 
odejście od wykonywania tej praktyki jest możliwe, a odrzucenie określonych praktyk nie 
łączy się z porzuceniem znaczących aspektów własnej kultury,

- w ramach wspólnej europejskiej polityki imigracji i azylu oraz w trakcie negocjacji UE 
z krajami trzecimi Komisja i Rada muszą uwzględnić zagrożenie okaleczeniami narządów 
płciowych kobiet,

- państwa członkowskie dysponują teraz wspólnotowymi ramami prawnymi, które pozwalają 
im na przyjęcie skutecznej polityki zwalczania dyskryminacji oraz na stosowanie wspólnego 
systemu w zakresie azylu i nowej strategii politycznej w dziedzinie imigracji (art. 13 i tytuł 
IV traktatu WE).

Ponadto Parlament wezwał: 

- by Unia Europejska i państwa członkowskie współpracowały w zakresie harmonizacji 
istniejącego ustawodawstwa i opracowania szczegółowego ustawodawstwa w omawianej 
dziedzinie w imię praw człowieka, integralności osoby ludzkiej, swobody przekonań i prawa 
do ochrony zdrowia;

- by Komisja sporządziła globalną strategię na rzecz wyeliminowania praktyki okaleczeń 
narządów płciowych kobiet w Unii Europejskiej, która musi wykraczać poza zwykłe 
napiętnowanie tego zjawiska, oraz opracować mechanizmy nie tylko prawne 
i administracyjne, lecz także zapobiegawcze, edukacyjne i społeczne pozwalające kobietom, 
będącym ofiarami tego zjawiska lub zagrożonym nim, na otrzymanie rzeczywistej ochrony;

- by Unia Europejska i państwa członkowskie ścigały, potępiały i karały wykonywanie 
omawianych praktyk, stosując całościową strategię uwzględniającą wymiar przepisowy, 
zdrowotny i społeczny tego zjawiska oraz integrację migrującej społeczności.
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 DAPHNE III: działania wzorcowe na szczeblu wspólnotowym

Program ten był kluczowym instrumentem finansowania akcji związanych z informowaniem, 
zapobieganiem i ochroną osób, które zostały poddane lub którym groziło poddanie praktyce 
okaleczeń.
Z programu DAPHNE sfinansowano dotychczas czternaście projektów dotyczących 
zapobiegania okaleczeniom organów płciowych kobiet na łączną kwotę 2,4 mln euro w ciągu 
dziesięciu lat.
Jeżeli chodzi o ogólny zasięg programu DAPHNE, projekty zorientowane są na wymianę 
dobrych praktyk, uświadamianie i utworzenie sieci kontaktowych.
Program DAPHNE bez wątpienia przyczynił się dotychczas do poprawy poziomu informacji 
i do podniesienia świadomości w zakresie zasięgu omawianego zjawiska w UE, jednak –
biorąc pod uwagę sam charakter programu i oddane do dyspozycji środki – mało realistyczne 
byłoby twierdzenie, iż projekty te będą w stanie same wyeliminować zjawisko okaleczenia 
organów płciowych kobiet.

 Pierwszeństwo dla zapobiegania i wyeliminowania okaleczeń narządów 
płciowych kobiet w Europie

Aby móc zapobiegać praktyce okaleczeń i wyeliminować ją w Europie, należy zastosować 
skuteczną strategię, która mogłaby polegać na:

 określeniu w każdym państwie członkowskim liczby kobiet, które poddane zostały 
tej praktyce i tych, którym grozi okaleczenie;

 stworzeniu „europejskiego protokołu zdrowia” dla monitorowania omawianego 
zjawiska i bazę danych na jego temat, które służyć będą do opracowywania statystyk 
i prowadzenia działań informacyjnych adresowanych do zainteresowanych 
społeczności imigrantów,

 opracowaniu danych naukowych, które mogłyby być wykorzystywane przez 
Światową Organizację Zdrowia do prowadzonych przez nią działań na rzecz 
wykorzenienia praktyki okaleczeń w Afryce i w Europie;

 zbieraniu informacji o najlepszych praktykach na różnych szczeblach oraz na 
analizowaniu ich wpływu (w miarę możliwości na podstawie finansowanych 
projektów i otrzymanych wyników w ramach DAPHNE III) oraz na zapewnianiu ich 
szerokiego rozpowszechniania,

 wzmocnieniu istniejących europejskich sieci zapobiegania szkodliwym praktykom 
tradycyjnym, na przykład poprzez szkolenia adresowanie do organizacji 
pozarządowych, lokalnych stowarzyszeń non-profit i podmiotów działających w tym 
sektorze;

 włączeniu do walki z okaleczeniami Europejskiej Agencji Praw Podstawowych czy 
Europejskiego Instytutu ds. Równouprawnienia w ramach odpowiednich 
wieloletnich lub rocznych programów pracy; agencje te mogą prowadzić działania 
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priorytetowe w zakresie badań naukowych i/lub uświadamiania, które mogłyby 
umożliwić lepsze poznanie omawianego zjawiska na poziomie europejskim,

 zachęcaniu państw członkowskich do zastosowania istniejącego ustawodawstwa 
w dziedzinie zwalczania okaleczeń organów płciowych kobiet lub włączenia ich do 
przepisów dotyczących karania poważnych obrażeń ciała, w sposób sprzyjający 
zapobieganiu i walce z tą praktyką, pozwalając zaangażowanym stronom, 
pracownikom socjalnym, nauczycielom, policji, pracownikom służby zdrowia itp.) 
na lepsze poznanie tego zjawiska, aby móc rozpoznać odpowiednie przypadki;

 wprowadzeniu do europejskich dyrektyw w sprawie imigracji klauzuli mówiącej, iż 
praktykowanie okaleczeń stanowi przestępstwo oraz na przewidzeniu odpowiednich 
kar dla osób, które okazałyby się winne popełnienia tego przestępstwa;

 powołaniu stałych komisji technicznych ds. harmonizacji i koordynacji między 
państwami członkowskimi oraz między państwami członkowskimi i instytucjami 
afrykańskimi; w skład tego rodzaju komisji powinni wchodzić specjaliści znający się 
na praktyce okaleczeń oraz przedstawiciele największych europejskich 
i afrykańskich organizacji kobiecych;

 przekonującym sprzeciwieniu się praktyce nakłuwania łechtaczki i innym metodom 
alternatywnym, proponowanym jako rozwiązania pośrednie między obrzezaniem 
łechtaczki i poszanowaniem tradycji etnicznych;

 wspieraniu właściwych działań mających na celu wyeliminowanie okaleczeń 
żeńskich narządów płciowych poprzez prowadzenie polityki wsparcia i integracji na 
rzecz kobiet i rodzin hołdujących tradycji, w tym okaleczeniom, aby poprzez ścisłe 
stosowanie prawa przy poszanowaniu podstawowych praw człowieka umożliwić 
wyeliminowanie tak szkodliwej praktyki.

 Zmiana podejścia

Jednym z zakresów, w których należy podjąć intensywniejsze działania na rzecz zwalczania 
okaleczeń żeńskich narządów płciowych, jest oczywiście zapobieganie tego rodzaju 
praktykom wykonywanym na dziewczynkach. W tym celu kluczowe jest prowadzenie działań 
pozwalających przede wszystkim na określenie, którym dziewczynkom grozi okaleczenie i na 
podjęcie działań zapobiegawczych w rodzinie.

Celem, jaki należy osiągnąć, jest zmiana podejścia ze strony rodziny, czemu sprzyja:

- lepsza integracja rodzin w kraju przyjmującym, tak aby w mniejszym stopniu odczuwały 
one konieczność uciekania się do tradycyjnych rytuałów dla potwierdzenia własnej 
tożsamości; absolutnie niezbędna byłaby szeroko rozpowszechniona kultura przyjęcia, aby 
wspólnie rozważyć wszystkie odpowiednie rozwiązania;

- pomoc dla takich rodzin, aby zrozumiały one, że bycie rodzicem w kraju, do którego się 
wyemigrowało, oznacza pod niektórymi względami przejęcie zachowań i zwyczajów 
odmiennych od tych, do których jest się przyzwyczajonym od dzieciństwa w kraju 
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pochodzenia, przez co jednak nie należy czuć się „gorszym rodzicem”;  oraz że ich córki 
potrzebują zaangażowanych i spełniających swoją rolę rodziców przy jednoczesnej 
konieczności zintegrowania się w kraju, w którym zamieszkują;

- uświadomienie rodzinom, że okaleczanie organów płciowych kobiet w kraju 
przyjmującym oprócz szkody fizycznej i psychicznej niesie ze sobą także piętno, które 
może prowadzić w przyszłości do marginalizacji dziewczynek, które padły ofiarą tej 
praktyki, przez rówieśniczki: koleżanki ze szkoły lub z placu zabaw; 

- uświadomienie rodzinom faktu, iż okaleczanie narządów płciowych kobiet jest 
zabronione na mocy prawa europejskiego i prawa krajów pochodzenia. sprawę kluczową 
stanowi wyjaśnienie, że na całym świecie prowadzone są działania mające na celu 
położenie kresu tradycyjnym praktykom, które szkodzą kobietom i dziewczynkom.

Ponadto należy przypominać, że w kraju przyjmującym:
1. okaleczona kobieta nie cieszy się akceptacją społeczną wynagradzającą przebyte 

cierpienie;
2. okaleczenia organów płciowych kobiet nie są wyrazem sadystycznej chęci stosowania 

przemocy, lecz przejawem kultury pochodzenia kobiet, które je warunkuje przez 
podporządkowanie się mężczyźnie, przez brak znajomości praw obowiązujących w 
ich krajach pochodzenia, przez zabobony przekazywane przez zasady religijne,

3. sensacyjny i skandalizujący ton, w jakim media traktują czasami o okaleczeniach 
organów płciowych kobiet przenosi winę na kobietę, która już przeżyła szok i dorzuca 
ranę psychologiczną do rany fizycznej,

4. należy stanowczo zwalczać okaleczenia żeńskich narządów płciowych ze względu na 
nieodwracalne szkody, jakie powodują; bez przenoszenia winy na kobiety, które 
zostały temu poddane.

5. należy uwzględnić konsekwencje psychologiczne, które są zupełnie różne 
w kontekście imigracji, gdyż kobiety są szczególnie narażone na ryzyko i problemy. 
Również dorosła kobieta, która doświadczyła okaleczenia, poddawana jest wpływom, 
które nie odpowiadają wzorcom, jakie wpojone zostały jej w dzieciństwie i może 
przechodzić kryzys tożsamości. Postrzeganie po raz pierwszy w życiu samej siebie 
jako „okaleczonej”, zaszeregowanie jako „niepełnosprawna seksualnie”, ofiara 
zwyczajów przodków oraz barbarzyńskiej i okrutnej tradycji (również niestety ze 
względu na nieprawdziwe informacje przekazywane na ten temat przez media) stawia 
kobietę w niekomfortowej sytuacji, której nie należy banalizować i w przypadku 
której nie jest jeszcze przewidziane żadne wsparcie psychologiczne.
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