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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a luta contra as mutilações genitais femininas praticadas na UE
(2008/2071(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a sua precedente Resolução, de 20 de Setembro de 2002, sobre as 
mutilações genitais femininas1,

– Tendo em conta a Petição n.º 298/2007, apresentada pela Deputada Cristiana Muscardini 
em 27 de Março de 2007,

– Tendo em conta a Resolução 2003/28 das Nações Unidas que proclama o dia 6 de 
Fevereiro Dia Mundial da Tolerância Zero contra as Mutilação Genitais Femininas,

– Tendo em conta os artigos 2.º, 3.º e 5.º da Declaração Universal dos Direitos do Homem, 
adoptada em 1948,

– Tendo em conta os artigos 2.º, 3.º e 26.º do Pacto Internacional das Nações Unidas sobre 
os Direitos Civis e Políticos, adoptado em 1966,

– Tendo em conta a Convenção contra a Tortura e outras Penas ou Tratamentos Cruéis, 
Desumanos ou Degradantes, adoptada em 1989,

– Tendo, nomeadamente, em conta a alínea a) do artigo 5.º da Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW),
adoptada em 1979,

– Tendo em o n.º 1 do artigo 2.º, o n.º 1 do artigo 19.º, o n.º 3 do artigo 24.º, o artigo 34.º e o 
artigo 39.º da Convenção sobre os Direitos da Criança, adoptada em 20 de Novembro de 
1989 pela Assembleia Geral das Nações Unidas,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 16 de Janeiro de 2008, intitulada "Rumo a uma 
estratégia da UE sobre os direitos da criança"2,

– Tendo em conta a Carta Africana sobre os Direitos e o Bem-Estar das Crianças (1990),

– Tendo em conta o artigo 1.º, a alínea f) do artigo 2.º, o artigo 5.º, a alínea c) do artigo 10.º, 
o artigo 12.º e o artigo 16.º da Recomendação n.º 19 do Comité das Nações Unidas para a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, adoptada em 1992,

– Tendo em conta a Declaração e o Programa de Acção de Viena, adoptados na Conferência 
Mundial sobre os Direitos do Homem, realizada em 1993,

– Tendo em conta a Declaração da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre a Eliminação 

                                               
1 JO C 77 E de 28.3.2002, p. 126.
2 Textos Aprovados, P6_TA(2008)0012.
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da Violência contra as Mulheres, primeiro instrumento internacional em matéria de 
direitos humanos a tratar exclusivamente a violência contra a mulheres, adoptada em 
Dezembro de 1993,

– Tendo em conta a Declaração e o Programa de Acção da Conferência das Nações Unidas 
sobre População e Desenvolvimento, realizada em 13 de Setembro de 1994, no Cairo,

- Tendo em conta a Declaração e o Programa de Acção da Conferência Mundial sobre as 
Mulheres, realizada em 15 de Setembro de 1995, em Pequim,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 15 de Junho de 1995, referente à Quarta Conferência 
Mundial sobre a Mulher, subordinada ao tema «Igualdade, Desenvolvimento e Paz»1,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 15 de Junho de 2000, sobre o desfecho da Sessão 
Extraordinária da Assembleia Geral das Nações Unidas intitulada "Mulheres 2000: 
igualdade dos géneros, desenvolvimento e paz para o século XXI”, realizada de 5 a 9 de 
Junho de 20002,

– Tendo em conta o Acordo de Parceria ACP-UE (Acordo de Cotonu), assinado em 23 de 
Junho de 2000, e o Protocolo Financeiro anexo ao mesmo,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 18 de Maio de 2000, sobre o seguimento dado à 
Plataforma de Acção de Pequim3,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 13 de Março de 1997, sobre a violação dos direitos 
da mulher4,

– Tendo em conta o Protocolo Facultativo referente à Convenção sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, adoptado em 12 de Março de 1999 
pela Comissão das Nações Unidas para a Condição da Mulher,

– Tendo em conta a Resolução do Conselho da Europa sobre as mutilações genitais 
femininas (MGF), de 12 de Abril de 1999,

– Tendo em conta a Resolução n.º 1247, de 2001, do Conselho da Europa sobre as MGF,

– Tendo em conta a sua posição de 16 de Abril de 1999 sobre a proposta alterada de decisão 
do Parlamento Europeu e do Conselho que adopta um programa de acção comunitária 
(Programa Daphne) (2000/2004) relativo a medidas destinadas a prevenir a violência 
exercida contra as crianças, os adolescentes e as mulheres5,

– Tendo em conta a proclamação conjunta, por parte do Conselho, do Parlamento Europeu e 
da Comissão, da Carta dos Direitos Fundamentais no Conselho Europeu de Nice, em 8 de 
Dezembro de 2000,

                                               
1 JO C 166 de 3.7.1995, p. 92.
2 JO C 67 de 1.3.2001, p. 289.
3 JO C 59 de 23.2.2001, p. 258.
4 JO C 115 de 14.4.1997, p. 172.
5 JO C 219 de 30.7.1999, p. 497.
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– Tendo em conta o relatório, aprovado em 3 de Maio de 2001 pela Assembleia Parlamentar 
do Conselho da Europa, sobre as MGF,

– Tendo em conta a sua Decisão, de 14 de Dezembro de 2000, de incluir a mutilação genital 
feminina no Artigo B5-802 do orçamento 2001/Programa Daphne,

– Tendo em conta os artigos 2.º, 5.º, 6.º e 19.º do Protocolo à Carta Africana dos Direitos do 
Homem e dos Povos, também conhecido como "Protocolo de Maputo", que entrou em 
vigor em 25 de Novembro de 2005,

– Tendo em conta os artigos 6.º e 7.º do Tratado UE relativos ao respeito dos Direitos do 
Homem (princípios gerais) e os artigos 12.º e 13.º do Tratado CE (não discriminação),

– Tendo em conta o artigo 45.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 
Géneros (A6-0000/2008),

A. Considerando que, segundo os dados recolhidos pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS), 100 a 140 milhões de mulheres e meninas no mundo foram submetidas a
mutilações genitais e que, todos os anos, cerca de 4 milhões de mulheres estão 
potencialmente em risco de ser submetidas a estas práticas gravemente incapacitantes, 

B. Considerando que, todos os anos, 180 000 mulheres emigradas na Europa foram 
submetidas ou correm o risco de ser submetidas a uma mutilação genital, 

C. Considerando que, segundo a OMS, estas práticas estão muito disseminadas em, pelo 
menos, 28 países africanos e em vários países asiáticos (Indonésia, Malásia) e do Médio 
Oriente (Irão, Iraque, Iémen, Omã, Arábia Saudita, Israel), 

D. Considerando que a OMS identificou quatro tipos de MGF, que vão da clitoridectomia
(ablação parcial ou total do clítoris) à excisão (ablação do clítoris e dos pequenos lábios), 
os quais representam cerca de 85% das MGF, até forma à mais extrema, a infibulação
(ablação total do clítoris e dos pequenos lábios, bem como da superfície interna dos 
grandes lábios e sutura da vulva para apenas deixar uma pequena abertura vaginal) e a
introcisão (punção, perfurações ou incisões do clítoris ou dos lábios), 

E. Considerando que as MGF provocam danos extremamente graves, a curto e longo prazo, 
para a saúde psicológica e física das mulheres e das meninas que a elas são submetidas, 
chegando, em determinados casos, a causar a morte, 

F. Considerando igualmente que na estratégia europeia sobre os direitos das crianças 
(Resolução de 16 de Janeiro 20081) se exortam os Estados-Membros a adoptarem
disposições específicas relativas às MGF tendo em vista processar judicialmente as 
pessoas que realizam essas práticas em menores, 

G. Considerando que a Carta Africana sobre os Direitos e o Bem-Estar das Crianças 
recomenda aos Estados signatários que erradiquem os costumes e as práticas culturais e 

                                               
1Textos adoptados P6_TA (2008) 0012. 
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sociais lesivas do bem-estar, da dignidade, do crescimento e do normal desenvolvimento 
da criança, 

H. Considerando que a Declaração e o Programa de Acção de Viena, adoptados em Junho de 
1993, proclamam no n.º 9 que "os direitos fundamentais das mulheres e das jovens são 
inalienáveis e constituem parte integrante e indissociável dos direitos humanos 
universais", 

I. Considerando que o artigo 2.º da Declaração das Nações Unidas sobre a Eliminação da 
Violência contra as Mulheres, de 1993, faz explicitamente referência às mutilações 
genitais femininas e a outras práticas tradicionais prejudiciais para as mulheres, 

J. Considerando que o artigo 4.º desta Declaração estabelece que “os Estados devem 
condenar a violência contra as mulheres e não invocar costumes, tradições ou 
considerações de ordem religiosa para se subtraírem à sua obrigação de a erradicar", 

K. Considerando que o Programa de Acção da Conferência das Nações Unidas sobre 
População e Desenvolvimento, que se realizou ao Cairo em 1994, apela aos governos para 
que abulam as mutilações genitais femininas onde elas existam e apoiem as ONG e as 
instituições religiosas que lutam em prol da erradicação destas práticas, 

L. Considerando que, no Programa de Acção aprovado pela quarta Conferência das Nações 
Unidas em Pequim, se apela aos governos para que reforcem a legislação, reformem as 
instituições e promovam regras e práticas a fim de eliminar a discriminação contra as
mulheres consubstanciada, nomeadamente nas MGF, 

M. Considerando que o Acordo de Parceria ACP-UE (Acordo de Cotonu) se funda nestes 
princípios universais e contém disposições contra as MGF (artigo 9º sobre os elementos 
essenciais do Acordo, incluindo o respeito dos direitos humanos na sua globalidade, e 
artigos 25º e 31º sobre o desenvolvimento social e as questões de género, 
respectivamente), 

N. Considerando que o relatório aprovado em 3 de Maio de 2001 pela Assembleia 
Parlamentar do Conselho da Europa solicita a proibição da prática das mutilações sexuais 
femininas, considerando-as um tratamento desumano e degradante na acepção do artigo 
3.º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem; recordando que a defesa das culturas 
e tradições deve ser limitada pelo respeito dos direitos fundamentais e pela proibição de 
práticas que se assemelham à tortura, 

O. Considerando que, no âmbito de uma política comum de asilo e de imigração, a Comissão 
e o Conselho reconhecem que a MGF constitui uma violação dos direitos humanos e que 
enquanto tal pode garantir o direito de asilo, 

P. Considerando que a Directiva 2004/83/CE1do Conselho de 29 de Abril de 2004 que 
estabelece normas mínimas relativas às condições a preencher por nacionais de países 
terceiros ou apátridas para poderem beneficiar do estatuto de refugiado ou de pessoa que, 
por outros motivos, necessite de protecção internacional, bem como relativas ao 

                                               
1JO L 304 de 30.9.2004, p. 12. 
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respectivo estatuto, e relativas ao conteúdo da protecção concedida se instaram os 
Estados-Membros a incluir a violência de géneros e, por conseguinte, implicitamente, o 
risco de MGF, entre as condições legítimas para a obtenção deste estatuto, 

Q. Considerando a Declaração de 5 de Fevereiro de 2008 dos Comissários europeus 
Ferrero-Waldner e Michel, na qual se denunciava sem ambiguidades o carácter inaceitável 
destas práticas tanto na União Europeia como em países terceiros e se sublinhava que, em 
circunstância alguma, o relativismo cultural ou as tradições podem ser invocados como 
justificação da violação dos direitos das mulheres,  

1. Condena firmemente as MGF enquanto violação dos direitos humanos fundamentais e 
considera-as um grave problema para a sociedade;

2. Convida a Comissão a elaborar uma estratégia global e inequívoca tendo em vista a 
erradicação drástica da prática da MGF na União Europeia mediante o recurso a 
dispositivos jurídicos, administrativos, preventivos, educativos e sociais que permitam
uma protecção adequada das vítimas efectivas e potenciais; 

3. Apoia a iniciativa lançada pela Europol no sentido de coordenar uma reunião entre as 
forças policiais europeias com o objectivo de reforçar a luta contra as MGF, dirimir os 
aspectos relacionados com a reduzida percentagem de queixas e com a dificuldade de 
obter provas e testemunhos, bem como para proceder penal ou administrativamente com 
eficácia contra os autores dos delitos; 

4. Solicita aos Estados-Membros que determinem o número de mulheres que foram vítimas 
de MGF ou correm o risco de vir a sê-lo no território respectivo, entrando em linha de 
conta com o facto de que, em muitos países, ainda não há dados disponíveis nem sistemas 
harmonizados de recolha dados; 

5. Preconiza a criação de um “protocolo sanitário europeu” para efeitos de monitorização da 
situação e de uma base de dados sobre as MGF que possam ser utilizados na elaboração 
de estatísticas e em campanhas de informação destinadas às comunidades de imigrantes 
abrangidas; 

6. Solicita aos Estados-Membros que reúnam dados científicos nos quais, nomeadamente, a 
Organização Mundial da Saúde se poderia basear no âmbito das suas acções de apoio à 
erradicação das MGF em África e na Europa; 

7. Preconiza a compilação das melhores práticas aplicadas a vários níveis e a avaliação do
seu impacto (possivelmente através dos projectos financiados e dos resultados obtidos no 
âmbito do programa DAPHNE III) e uma ampla difusão desses dados; 

8. Apela a um reforço das redes europeias no domínio da prevenção das práticas tradicionais 
nefastas, por exemplo, disponibilizando cursos de formação para as ONG, as associações 
territoriais sem fins lucrativos e os operadores do sector; 

9. Solicita que tanto a Agência Europeia dos Direitos Fundamentais como o Instituto 
Europeu para a Igualdade de Género sejam associados, através dos respectivos planos de 
acção plurianuais e/ou anuais, à luta contra as MGF. Estas agências podem desenvolver 
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acções prioritárias de investigação e/ou sensibilização que poderiamo contribuir para um 
melhor conhecimento do fenómeno das MGF a nível europeu; 

10. Solicita ao Conselho e à Comissão que convidem os Estados-Membros a aplicar as 
disposições legislativas existentes em matéria de MGF ou a incluí-las nas disposições 
legislativas que punem as ofensas graves contra a integridade física, favorecendo a 
prevenção e a luta contra este fenómeno através de um conhecimento adequado do mesmo 
por parte dos profissionais envolvidos (agentes sociais, professores, forças policiais, 
profissionais do sector sanitário, etc.) que lhes permita reconhecer as suas manifestações 
quando em presença do fenómeno, e que tomem as medidas necessárias para atingir o 
máximo grau de harmonização possível da legislação em vigor nos 27 Estados-Membros
União; 

11. Solicita que se introduza, nas directivas europeias sobre a imigração, a criminalização da 
prática de Mutilação Genital e se prevejam sanções adequadas para os autores deste crime; 

12. Solicita a criação de Gabinetes Técnicos Permanentes de Harmonização e de Ligação 
entre os Estados-Membros e entre estes e as Instituições Africanas; estes gabinetes
deveriam integrar na sua composição especialistas nesta matéria e representantes das 
principais organizações de mulheres da Europa e de África; 

13. Exorta a uma firme rejeição da prática da "punção alternativa" e de qualquer forma de 
medicalização apresentadas como soluções de mediação entre a excisão do clítoris e o 
respeito de tradições identitárias; 

14. Exorta à erradicação das MGF mediante políticas de apoio e de integração destinadas às
mulheres e aos núcleos familiares portadores de tradições que incorporam as MGF, a fim 
de que, através de uma aplicação estrita da lei e no respeito pelos direitos humanos 
fundamentais, se possa finalmente debelar uma prática tão nefasta;

15. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Os fluxos migratórios que marcaram a Europa nos últimos trinta anos contribuíram para a 
difusão, na sociedade europeia, de novas culturas, tradições, hábitos e comportamentos. Neste 
contexto, foram mantidas, no seio da UE, práticas “tradicionais sangrentas” com base no 
género, entre as quais as Mutilações Genitais Femininas (MGF).

A nível internacional, a crescente tomada de consciência deste fenómeno inscreve-se na 
abordagem geral da protecção dos direitos da mulher. Isto permitiu “às activistas africanas” 
especificar a natureza violenta desta prática, com a introdução do termo "mutilação" em vez 
da expressão "circuncisão feminina". 

Actualmente, é difícil acompanhar e avaliar concretamente o impacto das MGF a nível 
Europeu, na medida em que, para além das práticas desenvolvidas clandestinamente em 
território comunitário, continua a existir o risco de as crianças serem sujeitas a essas mesmas
práticas no quadro de um regresso temporário ao país de origem.

Não é simples determinar a origem do fenómeno: estão em causa hábitos e rituais tribais 
arcaicos profundamente enraizados nas comunidades étnicas locais que os praticam.
Os motivos actualmente invocados para justificar a prática das MGF são de cinco tipos:

- Religião (as MGF invocadas – erroneamente – em nome do Islão);
- Saúde (consequências positivas para a fertilidade ou riscos de impotência para os 

homens);
- Situação socio-económica (a MGF como pré-requisito para o matrimónio)
- Tradição/Reconhecimento étnico;
- Imagem da feminilidade (a MGF como símbolo do reconhecimento da própria 

condição feminina, que implica o risco de desejo sexual e de desonra).

Os dados da OMS revelam que as MGF se verificam em 28 países africanos, no Médio 
Oriente e em alguns países asiáticos (Indonésia, Malásia e países limítrofes), que cerca de 100
a 140 milhões de mulheres e crianças no mundo são submetidas a tais práticas e que todos os 
anos cerca de 4 milhões estão potencialmente em risco de vir a sê-lo.

A prática médica e vários estudos sobre as consequências físicas, a curto e a longo prazo, bem 
como sobre as consequências psicológicas ligadas às MGF, demonstraram a gravidade do 
fenómeno.
Os documentos internacionais sobre a questão da MGF abordam e condenam o problema sob 
diferentes perspectivas, a saber: 

Dimensão dos direitos humanos
Dimensão dos direitos da mulher 
Dimensão dos direitos da criança 
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O Parlamento Europeu, que adoptou em várias ocasiões uma posição firme de condenação da 
prática das MGF, solicita, tanto à Comissão Europeia como aos Estados-Membros, que 
concebam e apliquem uma estratégia global de erradicação das MGF que inclua, entre outras
medidas, acções de tipo legislativo no domínio da prevenção e repressão de tais práticas.  
(Resolução A5-285/2001 sobre mutilações genitais femininas).

Com efeito, o PE pronunciou-se anteriormente sobre o assunto, tendo reconhecido o seguinte:

- qualquer mutilação genital feminina constitui um acto de violência contra a mulher que se 
traduz numa violação dos seus direitos fundamentais;

- as MGF têm origem em estruturas sociais que se apoiam na desigualdade dos sexos e em 
relações desequilibradas de poder, domínio e controlo e nas quais a pressão social e familiar 
está na origem da violação de um direito fundamental que é o respeito pela integridade 
pessoal;

- a educação e a informação desempenham um papel crucial na dissuasão de tal prática, 
reconhecendo, em particular, que é importante convencer as pessoas de que podem abandonar 
determinadas práticas sem, com isso, renunciar a aspectos significativos das suas culturas;

- no âmbito de uma política europeia comum da imigração e de asilo, a Comissão e o 
Conselho devem ter em conta o risco de MGF no quadro das negociações entre a UE e países 
terceiros;

- os Estados-Membros dispõem, doravante, de um quadro jurídico comunitário que lhes 
permite adoptar uma política eficaz de luta contra as discriminações e aplicar um regime 
comum em matéria de asilo, bem como de uma nova política de imigração (artigo 13º e Título 
IV do Tratado CE).

Para além disso, o Parlamento solicitou que: 

- a União Europeia e os Estados-Membros colaborem, em nome dos direitos humanos, da 
integridade do indivíduo, da liberdade de consciência e do direito à saúde, na harmonização 
da legislação existente e na elaboração de uma legislação específica na matéria;

- a Comissão defina uma estratégia global tendo em vista a erradicação da prática das MGF na 
União Europeia, que não deve limitar-se à simples denúncia destes actos, e estabeleça 
mecanismos não apenas jurídicos e administrativos, mas também preventivos, educativos e 
sociais, que permitam às mulheres vítimas de actos de violência e em situação de o ser a 
obtenção de uma protecção efectiva; 

- a União Europeia e os Estados-Membros criminalizem, condenem e sancionem a realização 
destas práticas mediante a aplicação de uma estratégia global que tenha em conta a dimensão 
regulamentar, sanitária, social e de integração da população imigrante.

 DAPHNE III: a acção de referência a nível comunitário
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Este programa foi o instrumento-chave para o financiamento de acções destinadas ao 
conhecimento, prevenção e protecção das pessoas vítimas ou em risco de sofreram MGF. 
Concretamente, o programa DAPHNE financiou até à data 14 projectos relacionados com as
MGF, num montante global de 2,4 milhões de euros em 10 anos.

Em conformidade com o objectivo geral do programa DAPHNE, os projectos visam o 
intercâmbio de boas práticas, a sensibilização e ainda a constituição de redes de contacto. 

Embora o programa DAPHNE tenha, até à data e inquestionavelmente, permitido melhorar o 
conhecimento e a tomada de consciência da extensão do fenómeno na UE, o certo é que, pela 
própria natureza do programa DAPHNE e pelos recursos disponíveis, não parece realista 
pensar que é possível conseguir a erradicação das MGF unicamente através destes projectos.  

 Prioridade para a prevenção e eliminação das MGF na Europa
   
Para poder prevenir e eliminar a prática das MGF na Europa é preciso desenvolver uma 
estratégia eficaz que poderia consistir no seguinte:

 Determinar o número de mulheres que foram submetidas a MGF e de mulheres que 
estão em risco de vir a sê-lo em cada um dos Estados-Membros;

 Criar um “protocolo sanitário europeu” de monitorização e uma base de dados sobre 
o fenómeno que possam ser utilizados na elaboração de estatísticas e em campanhas 
de informação destinadas às comunidades de imigrantes abrangidas;

 Reunir dados científicos cuja função seja apoiar a Organização Mundial de Saúde 
nas suas medidas de ajuda à erradicação das MGF no território africano e europeu;

 Compilar as melhores práticas a vários níveis e avaliar o seu impacto (possivelmente 
através dos projectos financiados e dos resultados obtidos por meio do programa 
DAPHNE III) e garantir uma ampla difusão desses dados;

 Reforçar as redes europeias existentes para a prevenção das práticas tradicionais 
nefastas, por exemplo, no âmbito da disponibilização de cursos de formação para as 
ONG, as associações territoriais sem fins lucrativos e os operadores do sector.

 Envolver tanto a Agência Europeia dos Direitos Fundamentais como o Instituto 
Europeu para a Igualdade de Género através dos respectivos planos de acção 
plurianuais e/ou anuais no quadro da luta contra as MGF. Estas agências podem 
desenvolver acções prioritárias de investigação e/ou sensibilização que poderão 
contribuir para um melhor conhecimento do fenómeno das MGF a nível europeu.

 Convidar os Estados-Membros a aplicarem as disposições legislativas existentes em 
matéria de MGF ou a incluírem as MGM nas disposições legislativas que punem as 
ofensas graves contra a integridade física, favorecendo a prevenção e o combate a 
este fenómeno através de um conhecimento adequado do mesmo por parte dos
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profissionais envolvidos (agentes sociais, professores, forças policiais, profissionais 
do sector sanitário, etc.) que lhes permita reconhecer as suas manifestações quando 
em presença do fenómeno;

 Prever – nas directivas relativas à imigração – a criminalização da prática de
Mutilação Genital, bem como sanções adequadas para os autores deste crime crime;

 Criar Gabinetes Técnicos Permanentes de Harmonização e de Ligação entre os 
Estados-Membros e entre estes e as Instituições Africanas. A composição de tais 
Gabinetes deveria envolver especialistas na matéria e representantes das maiores 
organizações de mulheres na Europa e em África;

 Rejeitar firmemente a prática da "punção alternativa" e quaisquer formas de 
medicalização apresentadas como soluções de mediação entre a excisão do clítoris e 
o respeito de tradições identitárias.

 Apoiar processos activos de erradicação das MGF através de políticas de apoio e de 
integração destinadas às mulheres e aos núcleos familiares portadores de tradições 
que incorporam as MGF, a fim de que, mediante uma aplicação estrita da lei e no 
respeito pelos direitos humanos fundamentais, se possa finalmente debelar uma 
prática tão nefasta.

 Mudança de atitude

Uma das áreas em que é preciso intensificar a acção de luta contra as MGF prende-se 
seguramente com a prevenção dessas práticas a nível das relativamente a crianças do sexo 
feminino, e, para esse efeito, é decisiva uma intervenção susceptível de, em primeiro lugar, 
identificar os menores em risco e promover a prevenção junto das famílias.

O objectivo visado consiste numa mudança de atitude por parte das famílias, o que poderia ser 
logrado mediante:

- uma maior integração das famílias no país de imigração, de forma a que sintam menos a
necessidade de recorrer a rituais tradicionais para reafirmar a sua própria identidade; uma
cultura disseminada de acolhimento é absolutamente necessária para abordar em conjunto 
todas as soluções adequadas;

- a ajuda a essas famílias para que compreendem que ser pais implica, relativamente a 
certos aspectos, a assunção de determinadas posturas e costumes diferentes daqueles a que 
estão habituados, desde pequenos, nos países de origem, mas que isso não significa ser 
“menos pais”; e que os seus filhos, embora tenham necessidade de ter pais presentes e 
participantes, precisam igualmente de se integrar no país de residência;

- a consciencialização das famílias para o facto de que as MGF no país de imigração 
acrescentam ao dano físico e psicológico um estigma que pode levar à subsequente 
marginalização relativamente às raparigas da mesma idade: suas companheiras de escola 
ou de diversão;    

- tornar os núcleos familiares cientes do facto de que as MGF são proibidas, quer pelas leis 
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europeias, quer pelas leis dos países de origem. É fundamental explicar que em todo o 
mundo se encontram em curso processos no sentido da supressão das práticas tradicionais 
nefastas para as mulheres e as meninas.

Além disso é necessário recordar que nos países de acolhimento dos imigrantes:
1. A mulher mutilada não usufrui da aceitação social que pressupostamente compensaria 

a mutilação sofrida;
2. Subjacente às MGF não está o prazer sádico da violência gratuita, mas sim um 

substrato em que as mulheres se encontram imersas e pelo qual são condicionadas em 
virtude da submissão ao homem, do desconhecimento das leis em vigor nos seus 
países de origem, das superstições propagadas por preceitos religiosos;

3. Os tons “truculentos e escandalizados” com que algumas vezes os meios de 
comunicação se referem às MGF culpabilizam a mulher que já sofreu um 
traumatismo, acrescentando ao padecimento físico sofrido um tormento psicológico;

4. As MGF devem ser firmemente combatidas pelos danos irreversíveis que provocam
sem culpabilizar as mulheres que as sofreram;

5. É necessário ter em conta as implicações, inclusivamente psicológicas, no contexto 
das comunidades migrantes nas quais a segunda geração se encontra particularmente 
exposta a riscos e problemas. Contudo, também a mulher adulta e mutilada está sujeita 
a estímulos dissentâneos em relação aos modelos adquiridos na infância que podem
levar a uma crise de identidade. Ver-se, pela primeira vez na vida, como “mutilada” e 
rotulada como “sexualmente diminuída”, como vítima de costumes ancestrais,
confrontam-na com uma situação de grave mal-estar (isso, infelizmente, devido 
também à deficiente informação veiculada pelos meios de comunicação social sobre 
esta questão) perante a qual não podemos ficar indiferentes e para a qual o mundo 
brutal e selvagem de que é vítima (isso, infelizmente, devido também à deficiente 
informação veiculada pelos meios de comunicação social sobre esta questão) até hoje 
ainda não previu meios de apoio psicológico.
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