
PR\749188RO.doc PE414.287v02-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

2008/2071(INI)

21.10.2008

PROIECT DE RAPORT
privind lupta contra practicilor de mutilare sexuală a femeilor în UE
(2008/2071(INI))

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Raportoare: Cristiana Muscardini



PE414.287v02-00 2/13 PR\749188RO.doc

RO

PR_INI

CUPRINS

Pagina

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN .................................3

EXPUNERE DE MOTIVE.....................................................................................................9



PR\749188RO.doc 3/13 PE414.287v02-00

RO

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind lupta contra practicilor de mutilare sexuală a femeilor în UE
(2008/2071(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere rezoluția sa din 20 septembrie 2001 privind mutilările genitale feminine1,

– având în vedere petiția nr. 298/2007 depusă de dna Cristiana Muscardini, deputată în 
Parlamentul European pe 27 martie 2007,

– având în vedere rezoluția 2003/28 a Organizației Națiunilor Unite prin care se proclamă 6 
februarie ca Zi internațională de toleranță zero cu privire la mutilările genitale feminine,

– având în vedere articolele 2, 3 și 5 din Declarația Universală a Drepturilor Omului 
adoptată în 1948,

– având în vedere articolele 2, 3 și 26 din Pactul internațional al Națiunilor Unite privind 
drepturile civile și politice, adoptat în 1966,

– având în vedere Convenția ONU împotriva torturii și a altor pedepse și tratamente crude, 
inumane sau degradante, adoptată în 1989,

– având în vedere în special articolul 5 litera (a) din Convenția privind eliminarea tuturor 
formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDF), adoptată în 1979,

– având în vedere articolul 2 alineatul (1), articolul 19 alineatul (1), articolul 24 alineatul 
(3), articolul 34 și articolul 39 din Convenția privind drepturile copilului, adoptată de 
Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 20 noiembrie 1989,

– având în vedere rezoluția sa din 16 ianuarie 2008 privind o strategie europeană în materie 
de drepturile copilului2,

– având în vedere Carta Africană a drepturilor și bunăstării copilului (1990),

– având în vedere articolele 1, 2(f), 5, 10(c), 12 și 16 din Recomandarea nr. 19 a 
Comitetului Națiunilor Unite pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor, adoptată 
în 1992,

– având în vedere Declarația și programul de acțiune de la Viena, adoptată la Conferința 
Mondială privind drepturile omului din iunie 1993,

– având în vedere Declarația Adunării Generale a Națiunilor Unite privind eliminarea 
violenței împotriva femeilor, primul instrument internațional referitor la drepturile 
persoanei care tratează exclusiv violența împotriva femeilor, adoptată în decembrie 1993,

                                               
1 JO C 77 E, 28.3.2002, p. 126.
2 Texte adoptate P6_TA(2008)0012.
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– având în vedere Declarația și programul de acțiune al Conferinței Națiunilor Unite privind 
populația și dezvoltarea, adoptate la Cairo, la 13 septembrie 1994,

– având în vedere Declarația și programul de acțiune al Conferinței mondiale privind 
femeile, adoptate la Pekin, la 15 septembrie 1995,

– având în vedere rezoluția sa din 15 iunie 1995 privind cea de-a 4-a Conferință Mondială a 
Națiunilor Unite privind femeile: Lupta pentru egalitate, dezvoltare și pace1,

– având în vedere rezoluția din 15 iunie 2000 privind rezultatele sesiunii extraordinare a 
Adunării Generale a Națiunilor Unite, intitulată „Femeile în anul 2000: Egalitatea de gen, 
dezvoltare și pace pentru secolul XXI”, care a avut loc între 5 și 9 iunie 20002,

– având în vedere acordul de asociere ACP-UE (Acordul de la Cotonou) semnat la 23 iunie 
2000 și protocolul financiar anexat,

– având în vedere rezoluția sa din 18 mai 2000 privind urmările programului de acțiune de 
la Pekin3,

– având în vedere rezoluția sa din 13 martie 1997 privind încălcarea drepturilor femeii4,

– având în vedere protocolul facultativ la Convenția privind eliminarea tuturor formelor de 
discriminare împotriva femeilor, adoptată la 12 martie 1999 de către Comisia pentru 
drepturile femeii a Națiunilor Unite;

– având în vedere rezoluția Consiliului Europei privind mutilările genitale ale femeilor 
(MGF) din 12 aprilie 1999,

– având în vedere rezoluția 1247 din 2001 a Consiliului Europei privind MGF,

– având în vedere poziția sa din 16 aprilie 1999 privind propunerea modificată a deciziei 
Parlamentului European și a Consiliului de adoptare a unui program de acțiune 
comunitară (programul Daphne 2000-2004) referitor la măsuri destinate prevenirii 
violenței împotriva copiilor, adolescenților și femeilor5,

– având în vedere proclamarea comună a Cartei Drepturilor Fundamentale de către Consiliu, 
Parlament și Comisie, la Consiliul European de la Nisa din 8 decembrie 2000,

– având în vedere raportul privind MGF, adoptat la 3 mai 2001 de către Adunarea 
parlamentară a Consiliului Europei,

– având în vedere decizia sa din 14 decembrie 2000 de includere a MGF în articolul B5-802 
din bugetul 2001 pentru programul Daphne,

                                               
1 JO C 166, 03.07.1995, p. 92.
2 JO C 67, 01.03.2001, p. 289.
3 JO C 59, 23.02.2001, p. 258.
4 JO C 115 din 14.4.1997, p.172
5 JO C 219, 30.07.1999, p. 497.
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– având în vedere articolele 2, 5, 6 și 19 din protocolul adițional la Carta Africană a 
Drepturilor Omului și Popoarelor, cunoscută sub numele de „Protocolul de la Maputo”, 
adoptată în 2003 și intrată în vigoare la 25 noiembrie 2007,

– având în vedere articolele 6 și 7 din tratatul UE privind respectarea drepturilor omului 
(principii generale) și articolele 12 și 13 din Tratatul CE (nediscriminare),

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A6 
0000/2008),

A. întrucât, conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), între 100 și 140 de 
milioane de femei și fetițe din lume au suferit mutilări genitale și întrucât, în fiecare an, 4 
milioane de femei sunt expuse riscului de a suferi aceste practici extrem de invalidante,

B. întrucât, în fiecare an, 180.000 de femei emigrate în Europa suferă sau riscă să sufere 
mutilări genitale,

C. întrucât, conform OMS, aceste practici sunt răspândite în cel puțin 28 de țări africane și în 
mai multe țări din Asia (Indonezia, Malaezia) și Orientul Mijlociu (Iran, Irak, Yemen, 
Oman, Arabia Saudită, Israel),

D. întrucât OMS a identificat patru tipuri de MGF, care merg de la clitoridectomie (ablația 
totală sau parțială a clitorisului) la excizie (ablația clitorisului și a labiilor), care reprezintă 
85% din MGF, până la forme extreme, infibulația (ablația totală a clitorisului și a labiilor, 
a suprafeței interne și suturarea vulvei lăsând doar o mică deschidere a vaginului) și 
introcizia (înțepături, perforații sau incizii ale clitorisului și ale labiilor),

E. întrucât MGF cauzează probleme grave, pe termen scurt și pe termen lung, pentru 
sănătatea psihologică și fizică a femeilor și fetițelor care sunt supuse acestui tratament, 
ajungându-se, în unele cazuri, până la moarte,

F. întrucât în cadrul strategiei europene privind drepturile copilului (rezoluția sa din 16 
ianuarie 20081), statele membre sunt invitate să adopte dispoziții specifice privind MGF, 
autorizând urmărirea penală a tuturor persoanelor care le practică pe minore,

G. întrucât Carta Africană a drepturilor și binelui copilului recomandă statelor semnatare să 
abolească obiceiurile și practicile negative, culturale și sociale, care dăunează binelui, 
demnității, creșterii și dezvoltării normale a copilului,

H. întrucât în punctul 9 din Declarația și programul de acțiune de la Viena, adoptate în iunie 
1993, se precizează că „drepturile fundamentale ale femeilor și fetițelor fac parte 
inalienabilă, integrală și indisociabilă din drepturile universale ale persoanei”,

I. întrucât în articolul 2 din Declarația Națiunilor Unite privind eliminarea violenței 
împotriva femeilor, din 1993, se face referire explicită la mutilările genitale ale femeilor și 
la alte practici tradiționale care aduc prejudicii femeilor,

                                               
1 Texte adoptate P6_TA(2008)0012.
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J. întrucât articolul 4 din această declarație prevede că statele au obligația de a condamna 
violența împotriva femeilor și de a nu invoca obiceiurile, tradițiile sau considerații 
religioase pentru a se sustrage acestei obligației de a o elimina,

K. întrucât programul de acțiune al Conferinței internaționale privind populația și
dezvoltarea, care a avut loc la Cairo în 1994, prevede ca guvernele să abolească mutilările 
genitale ale femeilor acolo unde acestea există și să sprijine ONG-urile și instituțiile 
religioase care luptă pentru eliminarea acestor practici,

L. întrucât în programul de acțiune aprobat de cea de a 4-a Conferință a națiunilor Unite de la 
Pekin, se solicită guvernelor să consolideze legislația, să reformeze instituțiile și să 
promoveze norme și practici care să contribuie la eliminarea discriminării împotriva 
femeilor, categorie în care se încadrează și MGF,

M. întrucât acordul de parteneriat ACP-UE (Acordul de la Cotonou) are drept fundament 
aceste principii universale și cuprinde dispoziții de combatere a MGF (articolul 9 privind 
elementele esențiale ale acordului, printre care respectul drepturilor persoanei și articolele 
25 și 31, privind dezvoltarea socială și, respectiv, problemele de gen,

N. întrucât raportul adoptat la 3 mai 2001 de Adunarea parlamentară a Consiliului Europei 
solicită interzicerea practicilor de mutilare sexuală a femeilor și le consideră ca pe 
tratamente inumane și degradante în sensul articolului 3 din Convenția Europeană a 
Drepturilor Omului; amintind că apărarea culturii și tradiției își are limitele intrinseci în 
respectarea drepturilor fundamentale și în interzicerea practicilor care se apropie de 
tortură,

O. întrucât, în cadrul unei politici europene comune de imigrație și azil, Comisia și Consiliul 
consideră MGF ca încălcări ale drepturilor persoanei și, ca atare, pot constitui un motiv 
pentru dreptul la azil,

P. întrucât în Directiva 2004/83/CE1 a Consiliului privind normele minime referitoare la 
condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a 
putea solicita statutul de refugiați, se cere statelor membre să introducă violența pe motive 
de gen, și implicit MGF, printre motivele legitime de a obține acest statut,

Q. întrucât declarația din 5 februarie 2008 a comisarilor europeni Ferrero-Waldner și Michel 
denunță explicit caracterul inacceptabil al acestor practici atât în Uniunea Europeană, cât 
și în țările terțe și subliniază că încălcările drepturilor femeii nu pot fi în nici un caz 
justificate în numele relativismului cultural sau al tradițiilor,

1. condamnă cu tărie MGF ca încălcări ale drepturilor fundamentale ale persoanei și le 
consideră ca o gravă problemă pentru societate;

2. solicită Comisiei să elaboreze o strategie integrală clară în vederea eradicării totale a 
practicii MGF în Uniunea Europeană prin mijloace juridice, administrative, preventive, 
educative și sociale, care să permită victimelor reale și potențiale să beneficieze de o 
protecție eficace;

                                               
1 JO L 304, 30.9.2004, p. 12.
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3. susține inițiativa lansată de Europol în vederea coordonării unei reuniri a forțelor de 
poliție europene pentru a intensifica lupta împotriva MGF, a aborda problemele legate de 
rata scăzută a denunțurilor și de dificultatea de a obține probe și mărturii, precum și pentru 
a eficientiza urmărirea vinovaților;

4. solicită tuturor statelor membre să determine numărul femeilor care au fost supuse MGF și 
a celor care sunt expuse acestui risc pe teritoriul lor, dat fiind faptul că, în multe țări, nu 
există încă nici date, nici o colectare armonizată a acestora;

5. preconizează crearea unui „protocol sanitar european” pentru a realiza o monitorizare și o 
bază de date referitoare la acest fenomen, care să stea la baza elaborării unor statistici și a 
inițierii unor acțiuni de informare precis orientate în funcție de comunitățile de imigranți 
în cauză;

6. solicită statelor membre să producă date științifice care să poată fi utilizate de Organizația 
Mondială a Sănătății în acțiuni vizând eliminarea MGF în Africa și în Europa;

7. preconizează crearea unei culegeri de cele mai bune practici la diferite niveluri, efectuarea 
unei analize a impactului lor (eventual pe baza unor proiecte finanțate și a rezultatelor 
obținute în cadrul Daphne III) și difuzarea pe scară cât mai largă a acestor informații;

8. solicită o consolidare a rețelelor europene existente pentru prevenirea practicilor 
tradiționale nefaste, de exemplu cu ajutorul unei formări destinate ONG-urilor, asociațiilor 
locale non-profit și operatorilor din sector;

9. preconizează să coopteze în lupta împotriva MGF atât Agenția Europeană a Drepturilor 
Fundamentale, cât și Institutul European pentru egalitatea de gen în cadrul programelor 
anuale și plurianuale de lucru; aceste agenții pot realiza acțiuni prioritare de cercetare 
și/sau de sensibilizare, care ar putea permite o mai bună cunoaștere a fenomenului la nivel 
european;

10. solicită Consiliului și Comisiei să invite statele membre să aplice dispozițiile legislative în 
vigoare în materie de MGF, sau să le includă printre dispozițiile legislative privind 
pedepsirea leziunilor corporale grave, astfel încât să se faciliteze prevenirea și 
contracararea acestui fenomen, permițând personalului din sectoarelor vizate (lucrătorii 
sociali, cadre didactice, forțe de poliția, cadre medicale, în special) să cunoască mai bine 
fenomenul, pentru a-l putea recunoaște atunci când se manifestă și a acționa, scopul fiind 
să se ajungă la un grad cât mai ridicat de armonizare între legile în vigoare în cele 27 de 
state ale Uniunii;

11. solicită introducerea în directivele europene privind imigrația a calificării de delict pentru 
practicarea mutilărilor genitale și prevederea unor sancțiuni adecvate pentru vinovați;

12. solicită crearea unor comitete tehnice permanente pentru armonizarea și coordonarea între 
statele membre, precum și între statele membre și instituțiile africane; aceste comitete 
trebuie să includă specialiști în această chestiune și reprezentanți ai principalelor 
organizații de femei din Europa și Africa;

13. solicită insistent o opoziție hotărâtă la practica „injecției de substituție” și a oricărui tip de 
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medicație care constituie soluții intermediare între circumcizia clitorisului și respectul 
tradițiilor identitare;

14. solicită insistent eliminarea MGF prin politici de susținere a integrării femeilor și a 
nucleelor familiale purtătoare a unor tradiții care implică MGF, astfel încât, prin aplicarea 
strictă a legii și respectul drepturilor fundamentale ale persoanei, să fie în fine posibil să se 
pună capăt acestei practici atât de nefaste;

15. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Fluxurile migratorii din Europa ultimilor treizeci de ani au condus la răspândirea, în societatea 
europeană, a unor noi culturi, tradiții, obiceiuri și comportamente. Astfel, continuă să existe în 
UE aceste practici „tradiționale crude”, bazate de gen, care sunt mutilările genitale ale 
femeilor (MGF).

La nivel internațional, conștientizarea într-un grad din ce în ce mai mare a acestui fenomen se 
înscrie în abordarea generală a protecției drepturilor femeii. Aceasta a permis activistelor 
africane să scoată în evidență caracterul violent al acestei practici, introducând termenul de 
„mutilare” în loc de cel de „circumcizie feminină”.

Astăzi este încă dificil de observat și determinat exact incidența MGF n Europa în măsura în 
care, pe lângă practicile exercitate clandestin pe teritoriul Uniunii Europene, există și riscul ca 
fetițele să fie victimele acestei mutilări în timpul unei călătorii în țara de origine.

Drumul spre originile fenomenului nu este simplu: este vorba de obiceiuri și rituri tribale 
foarte vechi și profund înrădăcinate în comunitățile etnice locale care le practică. Rațiunile 
invocate actualmente pentru a justifica MGF sunt legate de următoarele aspecte:

- religia (se invocă - nejustificat - islamul)
- sănătatea (efecte favorabile di punctul de vedere al fertilității, sau riscul de impotență 

pentru bărbați),
- situația socio-economică (MGF ar constitui o condiție necesară pentru căsătorie),
- tradiția/recunoașterea etnică și
- imaginea feminității (MGF ar fi un simbol ar recunoașterii condiției de femeie, care 

implică riscul dorinței sexuale și al dezonoarei).

Datele OMS arată că MGF se practică în 28 de țări africane, în Orientul Mijlociu și în unele 
țări din Asia (Indonezia, Malaezia și țările limitrofe) și că între 100 și 140 de milioane de 
femei și fetițe au suferit acest tratament, precum și că, anual, 4 milioane sunt expuse riscului 
de a-l suferi.

Practica medicală și diferitele studii asupra consecințelor fizice, pe termen scurt și lung, și a 
celor psihologice ale MGF au demonstrat gravitatea fenomenului. Documentele internaționale 
pe tema MGF confruntă și condamnă această practică din diferite puncte de vedere, și anume:

punctul de vedere al drepturilor fundamentale
punctul de vedere al drepturilor femeii
punctul de vedere al drepturilor copilului

Parlamentul European a adoptat în mai multe rânduri o poziție fermă, de condamnare a 
practicării MGF și a invitat deopotrivă Comisia și statele membre să elaboreze o strategie 
globală în vederea eliminării MGF, care să prevadă în special adoptarea unor măsuri 
legislative pentru a preveni și eradica această practică.  
(Rezoluția A5-285/2001 privind mutilările genitale ale femeilor).
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Parlamentul European s-a pronunțat deja asupra acestui subiect și a făcut următoarele 
constatări:

- orice mutilare genitală a femeii constituie un act de violență împotriva acesteia și constituie 
o încălcare a drepturilor fundamentale,

- MGF își au originea în structuri sociale bazate pe inegalitatea de gen și pe relații 
dezechilibrate de putere, dominație și control în cadrul cărora presiunea socială și familială 
este sursa încălcării acelui drept fundamental al persoanei care este respectarea integrității sale 
corporale,

- educația și informarea adecvată au un rol disuasiv în raport cu această practică, ținând seama 
în special de faptul că este important ca populațiile să fie convinse că pot abandona această 
practică fără a renunța prin aceasta la aspecte semnificative ale culturii lor, 

- în cadrul unei politici de azil și imigrare comune, Comisia și Consiliul ar trebui să țină 
seama de problema MGF, care trebuie avută în vedere și în negocierile dintre UE și țările 
terțe,

- statele membre dispun în prezent de un cadru juridic comunitar care le permite să adopte o 
politică eficace în lupta împotriva discriminărilor și să instituie un regim comun de azil, 
precum și o nouă politică de imigrație (articolul 13 și Titlul IV din Tratatul CE).

Parlamentul European a solicitat, de asemenea:

- Uniunii Europene și statelor membre, să colaboreze, în numele drepturilor omului, al 
integrității persoanei, a libertății de conștiință și al dreptului la sănătate, în direcția armonizării 
dispozițiilor legislative în vigoare și a elaborării unor dispoziții specifice în acest domeniu;

- Comisiei, să elaboreze o strategie globală în vederea eliminării practicării MGF în Uniunea 
Europeană, strategie care trebuie să depășească stadiul de simplă denunțare a acestor acte și să 
instituie mecanisme nu numai juridice și administrative, cu și preventive, educative și sociale, 
care să permită femeilor victime sau riscând să fie victime să beneficieze de o adevărată 
protecție;

- Uniunii Europene și statelor membre, să urmărească, să condamne și să sancționeze aceste 
practici prin aplicarea unei strategii integrale, care să țină seama de dimensiunea 
reglementară, sanitară, socială și de integrare a populației imigrate.

 DAPHNE III: o acțiune de referință la nivel comunitar

Acest program este un instrument cheie pentru finanțarea acțiunilor de informare, prevenire și 
protecție a persoanelor care au fost supuse sau riscă să fie supuse MGF. Mai concret, 
programul Daphne a permis până acum finanțarea a 14 proiecte legate de MGF, de o valoare 
totală de 2,4 milioane EUR, pe o perioadă de 10 ani.
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În ceea ce privește obiectivul general al programului, proiectele vizează schimbul de bune 
practici, sensibilizarea ți crearea unei rețele de contacte.

Deși programul Daphne a contribuit fără îndoială până acum la creșterea gradului de 
informare și sensibilizare cu privire la amploarea fenomenului în UE, perspectiva eliminării 
MGF doar cu ajutorul acestor proiecte - având în vedere natura însăși a programului și 
resursele de care dispune - nu pare realistă.

 Priorități în materie de prevenire și eliminare a MGF în Europa

Pentru a putea preveni și elimina practica MGF în Europa este necesară o strategie adecvată, 
care ar putea integra următoarele elemente:

 determinarea, în fiecare stat membru, a numărului de femei care au suferit MGF și a 
celor care sunt expuse acestui risc;

 crearea unui „protocol sanitar european” pentru a realiza o monitorizare și o bază de 
date referitoare la acest fenomen, care să stea la baza elaborării unor statistici și a 
inițierii unor acțiuni de informare precis orientate în funcție de comunitățile de 
imigranți în cauză;

 producerea unor date științifice care să poată fi utilizate de Organizația Mondială a 
Sănătății în acțiuni vizând eliminarea MGF în Africa și în Europa;

 colectarea unor informații privind bunele practici la diferite niveluri și analiza 
efectelor lor (eventual cu ajutorul unor proiecte finanțate și a rezultatelor obținute în 
cadrul Daphne III), și difuzarea lor pe scară largă; 

 consolidarea rețelelor europene existente pentru prevenirea practicilor tradiționale 
nefaste, în vederea,de exemplu, a unei formări destinate ONG-urilor, asociațiilor 
locale non-profit și operatorilor din sector;

 cooptarea în lupta împotriva MGF atât Agenția Europeană a Drepturilor 
Fundamentale, cât și Institutul European pentru egalitatea de gen în cadrul 
programelor anuale și plurianuale de combatere a MGF; aceste agenții pot realiza 
acțiuni prioritare de cercetare și/sau de sensibilizare, care ar putea permite o mai 
bună cunoaștere a fenomenului la nivel european;

 invitarea statelor membre să aplice dispozițiile legislative în vigoare referitoare la 
MGF, sau să le includă printre dispozițiile legislative care pedepsesc provocarea de 
leziuni corporale grave, astfel încât să se stimuleze prevenirea și combaterea acestui 
fenomen și să se permită personalului din sectoarele implicate (asistenți sociali, 
cadre didactice, forțe de poliție, cadre medicale) să recunoască cazurile de MGF;
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 introducerea în directivele europene privind imigrația a calificării de delict pentru 
practicarea mutilărilor genitale și prevederea unor sancțiuni adecvate pentru 
vinovați; 

 crearea unor comitete tehnice permanente pentru armonizarea și coordonarea între 
statele membre, precum și între statele membre și instituțiile africane; aceste 
comitete trebuie să includă specialiști în această chestiune și reprezentanți ai 
principalelor organizații de femei din Europa și Africa;

 respingerea fermă a practicii „injecției alternative” și a altor metode de acest tip, 
propuse ca soluție de compromis între circumcizia clitorisului și respectul tradițiilor 
identitare;

 luarea de măsuri adecvate pentru eliminarea MGF prin politici de susținere a 
integrării femeilor și a nucleelor familiale purtătoare a unor tradiții care implică 
MGF, astfel încât, prin aplicarea strictă a legii și respectul drepturilor fundamentale 
ale persoanei, să fie în fine posibil să se pună capăt acestei practici atât de nefaste;

 Schimbarea atitudinii

Una dintre privințele în care lupta împotriva MGF trebuie intensificată este evident cea a 
prevenirii acestor practici în cazul fetițelor și, în acest scop, este esențială identificarea, 
înainte de toate, a minorelor expuse acestui risc, și realizarea unor demersuri preventive în 
familii. 

Obiectivul este schimbarea atitudinii familiilor, ceea ce se poate realiza prin:

- o mai bună integrare a familiilor în țara în care au emigrat, astfel încât membrii lor să 
simtă mai puțin nevoia de a recurge la rituri tradiționale pentru a-și afirma identitatea; o 
cultură larg răspândită a ospitalității este absolut necesară pentru a căuta împreună soluții 
adecvate;

- acordarea de ajutor acestor familii, pentru a înțelege că faptul de a fi părinte în țara de 
imigrație înseamnă, în unele privințe, asimilarea unor atitudini și obiceiuri diferite de cele 
practicate încă de la o vârstă fragedă în țara de origine, însă aceasta nu presupune nici o 
știrbire a calității de părinte, dimpotrivă, fiicele au nevoie de părinți prezenți în implicați, 
dar le este necesară, în același timp, și integrarea în țara de reședință. 

- sensibilizarea familiilor la faptul că MGF în țara de reședință adaugă la daunele fizice și 
psihologie și un stigmat, care poate fi la originea unei marginalizări ulterioare față de 
fetele de aceeași vârstă, colege de școală sau tovarășe de joacă; 

- sensibilizarea familiilor cu privire la faptul că MGF sunt interzise de legile europene și 
de cele din țara de origine; este esențial să li se explice că în toată lumea se fac eforturi 
pentru a depăși problema practicilor tradiționale nefaste asupra fetelor și femeilor.

Trebui, de asemenea, reamintit că în țara de imigrație:
1. mutilarea femeilor nu este compensată prin acceptarea socială;
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2. la originea MGF nu stă o preferință sadică pentru violența ca atare, ci un mediu în care 
femeile sunt asimilate și care le condiționează în vederea supunerii față de bărbat, din 
lipsa de cunoaștere a legilor în vigoare în țara lor de origine și pe baza unor superstiții 
inculcate de preceptele religioase;

3. tonul de senzație și scandal cu care media tratează uneori MGF conduc la 
culpabilizarea femeii deja traumatizate, adăugând la rana fizică o rană psihologică;

4. MGF trebuie combătute cu fermitate pentru faptul că produc daune ireversibile, fără, 
însă, a stigmatiza femeile care au fost supuse acestei practici;

5. implicațiile, inclusiv cele psihologice, sunt de natură să expună riscului și problemelor 
în special a doua generație; cu toate acestea, chiar și femeia adultă mutilată este supusă 
unor influențe contradictorii cu modelele asimilate în copilărie, ceea ce poate provoca 
crize de identitate; percepându-se ca „mutilată”, pentru prima oară în viață, fiind 
categorisită drept „handicapată sexual”, victimă a unor practici ancestrale dintr-o lume 
barbară și sălbatică (și aceasta, din păcate, inclusiv din cauza unei proaste informări 
din partea presei), femeia trece printr-o suferință majoră, pentru care nu există încă o 
formă de asistență psihologică. 
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