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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o boji proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov, ktoré sa praktizuje v EÚ 
(2008/2071(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na predchádzajúce uznesenie z 20. septembra 2001 o mrzačení ženských 
pohlavných orgánov1,

– so zreteľom na petíciu č. 298/2007, ktorú predložila poslankyňa Cristiana Muscardini 27. 
marca 2007,  

– so zreteľom na rezolúciu Organizácie spojených národov (OSN), v ktorej sa vyhlasuje 6. 
február za Medzinárodný deň nulovej tolerancie voči mrzačeniu ženských pohlavných 
orgánov,

– so zreteľom na články 2, 3 a 5 Všeobecnej deklarácie ľudských práv OSN z roku 1948,

– so zreteľom na články 2, 3 a 26 Medzinárodného paktu OSN o občianskych a politických 
právach prijatého v roku 1966, ktorý sa týka občianskych a politických práv,

– so zreteľom na Dohovor OSN z roku 1989 proti mučeniu a inému krutému, neľudskému 
alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu,

– so zreteľom najmä na článok 5 písm. a) Dohovoru o odstránení všetkých foriem 
diskriminácie žien (CEDAW), prijatého v roku 1979, 

– so zreteľom na články 2 ods. 1, 19 ods. 1, 24 ods. 3, 34 a 39 Dohovoru o právach dieťaťa, 
ktorý Valné zhromaždenie OSN prijalo 20. novembra 1989,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára o európskej stratégii v oblasti práv dieťaťa2,

– so zreteľom na Africkú chartu o právach a starostlivosti o dieťa (1990),

– so zreteľom najmä na články 1, 2 písm. f), 5, 10 písm. c), 12 a 16 odporúčania č. 19 
Výboru OSN pre odstránenie všetkých foriem diskriminácie žien, prijatého  v roku 1992,

– so zreteľom na vyhlásenie a akčný program z Viedne, ktoré sa prijali na svetovej 
konferencii o ľudských právach v júni 1993, 

– so zreteľom na deklaráciu Valného zhromaždenia OSN o odstránení násilia páchaného na 
ženách prijatú v decembri 1993, ktorá je prvým medzinárodným nástrojom týkajúcim sa 
ľudských práv, ktorý sa týka výlučne násilia páchaného na ženách,

– so zreteľom na vyhlásenie a akčný program konferencie OSN o populácii a rozvoji, prijaté 

                                               
1  Ú. v. ES C 77 E, 28.3.2002, s. 126.
2  Prijaté texty, P6_TA(2008)0012.
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13. septembra 1994 v Káhire,

– so zreteľom na vyhlásenie a akčný program svetovej konferencie OSN o ženách, prijaté 
15. septembra 1995 v Pekingu,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. júna 1995 o štvrtej svetovej konferencii OSN o 
ženách: boj za rovnosť, rozvoj a mier1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. júna 2000 o výsledkoch mimoriadneho zasadnutia 
Valného zhromaždenia OSN s názvom Ženy 2000: rovnosť pohlaví, rozvoj a mier pre 
XXI. storočie (5. – 9. jún 2000)2,

– so zreteľom na asociačnú dohodu AKT – EÚ (dohoda z Cotonou), podpísanú 23. júna 
2000 a finančný protokol, ktorý je jej dodatkom,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 18. mája 2000 o opatreniach v súvislosti s pekinskou 
akčnou platformou3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 1997 o porušovaní práv žien4,

– so zreteľom na opčný protokol Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie 
žien, ktorý prijala Komisia OSN pre postavenie žien 12. marca 1999,

– so zreteľom na uznesenie Rady Európy o mrzačení ženských pohlavných orgánov 
z 12. apríla 1999,

– so zreteľom na uznesenie Rady Európy 1247 o mrzačení ženských pohlavných orgánov 
z roku 2001,

– so zreteľom na svoje stanovisko zo 16. apríla 1999 o zmenenom a doplnenom návrhu 
rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o akčnom programe Spoločenstva (program 
DAPHNE) (2000 – 20004) o opatreniach zameraných na predchádzanie násiliu páchanom 
na deťoch, mladistvých a ženách5,

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie Charty základných práv zo strany Rady, Európskeho 
parlamentu a Komisie pri príležitosti zasadnutia Európskej rady 8. decembra 2000 v Nice,

– so zreteľom na správu o mrzačení ženských pohlavných orgánov, ktorú prijalo 
Parlamentné zhromaždenie Rady Európy 3. mája 2001,

– so zreteľom na svoje rozhodnutie zo 14. decembra 2000 zahrnúť mrzačenie ženských 
pohlavných orgánov do rozsahu pôsobnosti článku B5-802 rozpočtu programu DAPHNE 
na rok 2001,

                                               
1 Ú. v. ES C 166, 3.7.1995, s. 92.
2 Ú. v. ES C 67, 1.3.2001, s. 289.
3 Ú. v. ES C 59, 23.2.2001, s. 258.
4 Ú. v. ES C 115, 14.4.1997, s. 172.
5 Ú. v. ES C 219, 30.7.1999, s. 497.
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– so zreteľom na články 2, 5, 6 a 19 dodatkového protokolu k Africkej charte ľudských práv 
a práv národov, známeho aj ako protokol z Maputo z roku 2003, ktorý vstúpil do platnosti 
25. novembra 2005,

– so zreteľom na články 6 a 7 Zmluvy o EÚ o dodržiavaní ľudských práv (všeobecné 
zásady) a články 12 a 13 Zmluvy o ES (nediskriminácia),

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A6-0000/2008),

A. keďže podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) od 100 do 140 miliónov 
žien a detí vo svete podstúpilo zákrok mrzačenia pohlavných orgánov a približne 4 
miliónom žien každoročne potenciálne hrozí, že sa budú musieť podrobiť tejto praktike 
spôsobujúcej ťažký stupeň invalidity, 

B. keďže každý rok je približne 180 000 žien, ktoré emigrovali do Európy, podrobených 
zákroku mrzačenia pohlavných orgánov alebo im toto riziko hrozí,

C. keďže podľa WHO sú tieto praktiky rozšírené v najmenej 28 afrických krajinách, v 
niektorých ázijských krajinách (Indonézia, Malajzia) a na Blízkom východe (Irán, Irak, 
Jemen, Omán, Saudská Arábia, Izrael),

D. keďže WHO identifikovala štyri typy mrzačenia pohlavných orgánov od klitoridektómie 
(čiastočné alebo úplné odstránenie klitorisu chirurgickým zákrokom) cez excíziu 
(odstránenie klitorisu a malých pyskov), ktorá predstavuje približne 85 % zákrokov 
mrzačenia ženských pohlavných orgánov, až po najextrémnejšiu formu, ktorou je 
infibulácia (čiastočné alebo úplné odstránenie klitorisu a malých pyskov, ako aj 
vnútorného povrchu veľkých pyskov a zošitie vulvy tak, že sa nechá len malý vaginálny 
otvor) a vaginálna resekcia (prepichovanie, perforácia alebo narezanie klitorisu alebo 
pyskov),

E. keďže mrzačenie ženských pohlavných orgánov spôsobuje ženám a dievčatám, ktoré ho 
podstúpia, veľmi vážne krátkodobé a dlhodobé poškodenie telesného i duševného zdravia, 
a v niektorých prípadoch dokonca vedie k smrti,

F. keďže aj v európskej stratégii v oblasti práv dieťaťa (uznesenie zo 16. januára 2008) sú 
členské štáty vyzvané k tomu, aby prijali konkrétne opatrenia v oblasti problematiky 
mrzačenia ženských pohlavných orgánov, ktorých cieľom je trestne stíhať osoby, ktoré 
vykonajú túto praktiku na mladistvých,

G. keďže Africká charta o právach a starostlivosti o dieťa odporúča členským štátom, ktoré 
sú jej signatármi, aby odstránili sociálne a kultúrne praktiky, ktoré sú škodlivé pre zdravie, 
dôstojnosť, prirodzený rast a vývoj dieťaťa,

H. keďže v odseku 9 Viedenskej deklarácie a akčného programu, ktoré boli schválené v júni 
1993, sa vyhlasuje, že ľudské práva žien a dievčat sú neodcudziteľnou, neoddeliteľnou a 
nedeliteľnou súčasťou všeobecných ľudských práv,
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I. keďže v článku 2 deklarácie OSN o odstránení násilia páchaného na ženách z roku 1993 je 
uvedený  explicitný odkaz na mrzačenie ženských pohlavných orgánov a iné tradičné 
praktiky plné predsudkov voči ženám,

J. keďže článok 4 tejto deklarácie ustanovuje, že členské štáty sú povinné odsudzovať násilie 
voči ženám a že sa nemajú odvolávať na zvyky, tradície a náboženské cítenie s cieľom 
vyhnúť sa povinnosti toto násilie odstrániť,

K. keďže podľa akčnej platformy medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji, ktorá sa 
uskutočnila v roku 1994 v Káhire, sa od vlád očakáva, že zakážu mrzačenie ženských 
pohlavných orgánov tam, kde existuje a že budú podporovať MVO a náboženské 
inštitúcie, ktoré bojujú za odstránenie takýchto praktík,

L. keďže podľa akčného programu schváleného na štvrtej konferencii OSN v Pekingu sú 
vlády vyzvané k posilneniu právnych predpisov, reforme inštitúcií a podpore noriem a 
postupov zameraných na odstránenie diskriminácie žien, ktorú okrem iného predstavuje aj 
mrzačenie ženských pohlavných orgánov,

M. keďže dohoda o partnerstve AKT – EÚ (dohoda z Cotonou) je založená na týchto 
všeobecných zásadách a obsahuje ustanovenia proti mrzačeniu ženských pohlavných 
orgánov (článok 9 o základných prvkoch dohody vrátane dodržiavania ľudských práv a 
články 25 o sociálnom rozvoji a 31 o otázkach rodovej rovnosti),

N. keďže v správe, ktorú 3. mája 2001 prijalo Parlamentné zhromaždenie Rady Európy, sa 
žiada zákaz praktiky mrzačenia ženských pohlavných orgánov, ktoré sa považuje za 
neľudské a ponižujúce zaobchádzanie v zmysle článku 3 Európskeho dohovoru o 
ľudských právach; pripomínajúc, že kultúru a tradície je možné chrániť len do tej miery, 
pokiaľ sa dodržiavajú základné práva a zakážu sa praktiky, ktoré majú blízko k mučeniu,

O. keďže v rámci spoločnej európskej politiky o prisťahovalectve a azyle Komisia a Rada 
uznávajú, že mrzačenie ženských pohlavných orgánov je porušením ľudských práv a že 
ako také môže zaručiť právo na azyl,

P. keďže smernica Rady 2004/83/ES1 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie 
a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako 
utečencov vyzýva členské štáty k tomu, aby zahrnuli násilie páchané na rodovom základe, 
a teda implicitne aj riziko mrzačenia ženských pohlavných orgánov, medzi legitímne 
podmienky získania štatútu utečenca,

Q. vzhľadom na vyhlásenie komisárky Ferrero-Waldnerovej a komisára Michela z 5. 
februára 2008, v ktorom jasne odsudzujú neprijateľný charakter týchto praktík tak v 
Európskej únii, ako aj v tretích krajinách a zdôrazňujú, že porušovanie práv žien 
v žiadnom prípade nemožno ospravedlniť relatívnosťou kultúrnych hodnôt alebo 
tradíciami;

1. dôrazne odsudzuje mrzačenie ženských pohlavných orgánov ako porušovanie základných 
ľudských slobôd a považuje ich za vážny problém spoločnosti;

                                               
1 Ú. v. EÚ L 304, 30.9.2004, s. 12.
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2. žiada, aby Komisia vypracovala jasnú integrovanú stratégiu v snahe radikálne vykoreniť 
praktiku mrzačenia ženských pohlavných orgánov v Európskej únii prostredníctvom 
právnych, administratívnych, preventívnych, vzdelávacích a spoločenských 
mechanizmov, ktoré skutočným alebo potenciálnym obetiam umožnia získať riadnu 
ochranu;

3. podporuje iniciatívu EUROPOL-u zameranú na koordináciu schôdze medzi európskymi
policajnými silami s cieľom zintenzívniť boj proti mrzačeniu ženských pohlavných 
orgánov, riešiť otázky súvisiace s nízkou mierou oznámení a ťažkosťami pri získavaní 
dôkazov a svedectiev, a účinným spôsobom trestať páchateľov týchto trestných činov;

4. žiada členské štáty, aby v každej európskej krajine vyčíslili počet žien, ktoré museli 
podstúpiť zákrok mrzačenia ženských pohlavných orgánov, a žien, ktorým toto riziko 
hrozí, a aby pritom zohľadnili, že pre mnohé krajiny zatiaľ nie sú k dispozícii údaje, ani 
v nich neexistuje harmonizovaný zber údajov;

5. vyzýva na vytvorenie európskeho zdravotníckeho protokolu na monitorovanie daného 
javu a banky dát, ktoré by sa využívali pri zostavovaní štatistík a pri informačných 
kampaniach zameraných na dotknuté komunity prisťahovalcov;

6. nabáda členské štáty k zhromažďovaniu vedeckých údajov, ktoré by sa využili na podporu 
WHO v jej úsilí o odstraňovanie praktiky mrzačenia ženských pohlavných orgánov 
na africkom a európskom území,

7. vyzýva na vytvorenie súboru osvedčených postupov na rozličných úrovniach a analýzu 
ich vplyvu (možno prostredníctvom projektov financovaných programom DAPHNE III 
a dosiahnutých výsledkov), ako aj na zabezpečenie rozsiahleho šírenia týchto údajov,

8. žiada posilnenie existujúcich európskych sietí na prevenciu tradičných škodlivých praktík, 
napríklad dostupnosťou školení pre mimovládne organizácie, územné neziskové združenia 
a pracovníkov v danom sektore;

9. vyzýva na zainteresovanie Agentúry Európskej únie pre základné práva, ako aj 
Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť prostredníctvom príslušných mnohoročných 
a/alebo jednoročných pracovných plánov v boji proti mrzačeniu ženských pohlavných 
orgánov. Tieto agentúry môžu vykonávať prioritnú výskumnú a/alebo osvetovú činnosť, 
ktorá by mohla zvýšiť informovanosť o jave mrzačenia ženských pohlavných orgánov 
na európskej úrovni.

10. žiada Radu a Komisiu, aby vyzvali členské štáty na uplatňovanie existujúcich 
legislatívnych ustanovení týkajúcich sa mrzačenia ženských pohlavných orgánov alebo na 
ich začlenenie do právnych predpisov, ktorými sa trestá ťažké ublíženie na zdraví, a aby 
podporovali prevenciu a boj proti tomuto javu tým, že profesionálom (sociálnym 
pracovníkom, učiteľom, policajným silám a odborníkom v sektore zdravotníctva) umožnia 
dobre poznať tento jav, aby mohli rozpoznať jeho jednotlivé prípady, a takisto žiada Radu 
a Komisiu, aby sa usilovali o dosiahnutie vyššieho stupňa harmonizácie zákonov platných 
v 27 krajinách Únie;
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11. žiada zavedenie ustanovenia do európskych smerníc o prisťahovalectve, podľa ktorého by 
sa trestného činu dopustil ten, kto vykonáva mrzačenie pohlavných orgánov, ako aj 
stanovenie náležitých sankcií proti tomu, kto sa dopustí tohto trestného činu;

12. požaduje vytvorenie stálych technických výborov na harmonizáciu a koordináciu medzi 
členskými štátmi navzájom a medzi členskými štátmi a africkými inštitúciami. Členmi 
týchto výborov by mali byť špecialisti na danú tému a predstavitelia hlavných európskych 
a afrických ženských organizácií.

13. dôrazne žiada rázne odmietanie praktiky alternatívneho prepichnutia klitorisu a akúkoľvek 
snahu prezentovať túto praktiku ako lekársky zákrok, čo sa často navrhuje ako 
kompromisné riešenie medzi obriezkou klitorisu a rešpektovaním tradičnej identity,

14. dôrazne vyzýva na odstránenie praktiky mrzačenia ženských pohlavných orgánov 
prostredníctvom podpornej a integračnej politiky pre ženy a pre rodinné bunky, ktoré sú 
nositeľmi tradícií zahŕňajúcich mrzačenie ženských pohlavných orgánov, aby bolo možné 
dodržiavaním zákonov a rešpektovaním základných práv človeka ukončiť túto zhubnú 
praktiku;

15. vyzýva svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Migračné toky, ktoré za posledných tridsať rokov zasiahli Európu, prispeli k rozšíreniu 
nových kultúr, tradícií, zvykov a správania v európskych spoločnostiach.
V tomto kontexte sa v rámci EÚ zachovávali „tradičné kruté“ praktiky založené na rodovej 
príslušnosti, ako napríklad mrzačenie ženských pohlavných orgánov.
Čoraz častejšie uvedomovanie si tohto javu na medzinárodnej úrovni zapadá do všeobecného 
prístupu zameraného na ochranu práv žien. Táto skutočnosť umožnila „africkým aktivistkám“ 
spresniť násilnú povahu tejto praktiky a zaviesť termín „mrzačenie“ namiesto termínu 
„ženská obriezka“.
Aj v súčasnosti je náročné monitorovať a konkrétne hodnotiť vplyv mrzačenia ženských 
pohlavných orgánov na európskej úrovni, keďže okrem praktík vykonávaných nelegálne na 
území EÚ pretrváva riziko, že dievčatá budú zmrzačené pri ich dočasnom návrate do krajiny 
pôvodu.
Zistiť pôvod daného javu nie je jednoduché: ide o starodávne kmeňové zvyky a rituály hlboko 
zakorenené v miestnych etnických komunitách, ktoré ich praktizujú.
Dôvody, ktoré sa v súčasnosti uvádzajú na vysvetlenie praktiky mrzačenia ženských 
pohlavných orgánov, možno rozdeliť na päť typov:

- náboženstvo (mrzačenie ženských pohlavných orgánov mylne požadované v mene 
islamu)

- zdravie (pozitívny vplyv na plodnosť, alebo riziko mužskej impotencie)
- - sociálno-ekonomická situácia : (mrzačenie ženských pohlavných orgánov ako 

predbežná podmienka na uzavretie manželstva)
- tradícia/etnická identifikácia
- predstava ženskosti (mrzačenie ženských pohlavných orgánov ako symbol uznania 

vlastnej ženskosti, ktorá zahŕňa riziko sexuálnej túžby a zneuctenia)

Podľa údajov WHO je mrzačenie ženských pohlavných orgánov rozšírené v 28 krajinách 
Afriky, Blízkeho východu a v niektorých ázijských krajinách (Indonézia, Malajzia a susedné 
krajiny) a zhruba 100 – 140 miliónov žien a dievčat vo svete podstúpilo danú praktiku 
a každoročne zhruba 4 milióny sú potenciálne v nebezpečenstve.
Na závažnosť daného javu poukázali lekárska prax i rozličné štúdie o krátkodobých a 
dlhodobých fyzických, ale aj psychických následkov spojených s mrzačením ženských 
pohlavných orgánov.
Medzinárodné dokumenty sa zaoberajú problémom mrzačenia ženských pohlavných orgánov 
a odsudzujú ho z rozličných hľadísk:

rozmer ľudských práv
rozmer práv žien
rozmer práv dieťaťa

Európsky parlament pri rozličných príležitostiach zaujal pevné stanovisko, ktoré odsudzuje 
praktiku mrzačenia ženských pohlavných orgánov, a vyzval tak Európsku komisiu, ako aj 
členské štáty, aby vypracovali a uplatňovali globálnu stratégiu zameranú na odstránenie 
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praktiky mrzačenia ženských pohlavných orgánov, ktorá by medzi iným zahŕňala opatrenia 
právneho charakteru vo veci prevencie a potláčania tejto praktiky.
(Uznesenie A5-285/2001 o mrzačení ženských pohlavných orgánov).

EP sa už v minulosti vyslovil k danej téme a konštatoval, že:

— akékoľvek mrzačenie ženských pohlavných orgánov je násilným činom proti ženám, ktorý 
sa rovná porušovaniu ich základných práv,

— pôvod mrzačenia ženských pohlavných orgánov spočíva v sociálnych štruktúrach, ktoré sú 
založené na nerovnosti pohlaví a na nerovných mocenských vzťahoch, nadradenosti 
a kontrole, v rámci ktorých sociálny a rodinný tlak vedie k porušovaniu základného práva, 
ktorým je rešpektovanie integrity ľudskej bytosti,

— náležité vzdelanie a informovanosť umožňujú odrádzať od vykonávania tejto praktiky, 
pričom treba mať na pamäti najmä skutočnosť, že je dôležité presviedčať národy o možnosti 
odmietnuť uvedené praktiky bez toho, že by sa tým zo svojho pohľadu vzdali významných 
aspektov vlastnej kultúry,

— v rámci spoločnej európskej imigračnej a azylovej politiky musia mať Komisia a Rada 
na zreteli riziko mrzačenia ženských pohlavných orgánov, a to aj v rámci rokovaní medzi EÚ 
a tretími krajinami,

— členské štáty teraz disponujú právnym rámcom Spoločenstva, ktorý im umožňuje prijať 
účinnú politiku boja proti diskriminácii a uplatňovať spoločný systém v oblasti azylu, ako aj 
novú imigračnú politiku (článok 13 a hlava IV Zmluvy o ES).

Okrem toho Parlament požiadal, aby: 

— Európska únia a členské štáty spolupracovali pri harmonizácii existujúcich právnych 
predpisov a pri vypracúvaní osobitných právnych prepisov v tejto oblasti, v snahe zabezpečiť 
práva ľudskej bytosti a jej integritu, slobodu svedomia a právo na zdravie;

— Komisia vypracovala súhrnný strategický plán s cieľom odstrániť praktiku mrzačenia 
ženských pohlavných orgánov v Európskej únii, ktorý musí siahať nad rámec jednoduchého 
odsúdenia týchto činov, a aby ustanovila právne a administratívne, ale aj preventívne, 
výchovné a sociálne mechanizmy, ktoré by (za predpokladu existencie tohto plánu) ženám, 
ktoré sa stali obeťami, umožnili skutočnú ochranu;

— Európska únia a členské štáty stíhali, odsudzovali a postihovali vykonávanie týchto praktík 
uplatňovaním súhrnnej stratégie, ktorá by zohľadňovala normatívny, zdravotnícky a sociálny 
rozmer, ako aj integráciu prisťahovalcov.

 DAPHNE III: hlavná akcia na úrovni Spoločenstva
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Tento program bol kľúčovým nástrojom na financovanie akcií zameraných na osvetovú 
činnosť, prevenciu a ochranu osôb, ktoré sú obeťami mrzačenia ženských pohlavných 
orgánov alebo sú ním ohrozené.
Programom DAPHNE sa doteraz financovalo 14 projektov súvisiacich s mrzačením ženských 
pohlavných orgánov v celkovej sume 2,4 milióna eur za 10 rokov.
Projekty, ktoré sa pridržiavajú všeobecného cieľa programu DAPHNE, sú zamerané na 
výmenu osvedčených postupov, zvyšovanie informovanosti a na vytváranie kontaktných sietí.
Program DAPHNE doteraz určite prispel k zvýšeniu informovanosti a uvedomovaniu si tohto 
javu v EÚ, no vzhľadom na samotnú povahu programu DAPHNE a finančné prostriedky, 
ktoré sú k dispozícii, sa nezdá byť reálne dosiahnuť odstránenie praktiky mrzačenia ženských 
pohlavných orgánov výlučne prostredníctvom týchto projektov.

 Priority v oblasti prevencie a odstránenia praktiky mrzačenia ženských 
pohlavných orgánov v Európe

V snahe predchádzať praktike mrzačenia ženských pohlavných orgánov v Európe a odstrániť 
ju treba realizovať účinnú stratégiu, ktorá by spočívala v(o):

 overovaní počtu žien, ktoré museli podstúpiť zákrok mrzačenia ženských 
pohlavných orgánov, a žien, ktorým toto riziko hrozí, v každej európskej krajine.

 vytvorení európskeho zdravotníckeho protokolu na monitorovanie daného javu 
a banky dát, ktoré by sa využili pri zostavovaní štatistík a pri informačných 
kampaniach zameraných na dotknuté komunity prisťahovalcov,

 zhromažďovaní vedeckých údajov, ktorých funkcia by spočívala v tom, že by 
podporovali Svetovú zdravotnícku organizáciu v jej úsilí o odstraňovanie praktiky 
mrzačenia ženských pohlavných orgánov na africkom a európskom území,

 vytvorení súboru osvedčených postupov na rozličných úrovniach a analýze ich 
vplyvu (možno prostredníctvom projektov financovaných programom DAPHNE III 
a dosiahnutých výsledkov) a v zabezpečení rozsiahleho šírenia týchto údajov,

 posilnení existujúcich európskych sietí na prevenciu tradičných škodlivých praktík, 
napríklad dostupnosťou školení pre mimovládne organizácie, územné neziskové 
združenia a pracovníkov v danom sektore,

 zainteresovaní Agentúry Európskej únie pre základné práva, ako aj Európskeho 
inštitútu pre rodovú rovnosť prostredníctvom príslušných mnohoročných a/alebo 
jednoročných pracovných plánov v boji proti mrzačeniu ženských pohlavných 
orgánov. Tieto agentúry môžu vykonávať prioritnú výskumnú a/alebo osvetovú 
činnosť, ktorá by mohla zvýšiť informovanosť o jave mrzačenia ženských 
pohlavných orgánov na európskej úrovni.

 vyzvaní členských štátov, aby uplatňovali existujúce legislatívne ustanovenia 
týkajúce sa mrzačenia ženských pohlavných orgánov alebo aby ich začlenili do 
právnych predpisov, ktorými sa trestá ťažké ublíženie na zdraví, a aby podporovali 
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prevenciu a boj proti tomuto javu tým, že profesionálom (sociálnym pracovníkom, 
učiteľom, policajným silám a odborníkom v sektore zdravotníctva) umožnia dobre 
poznať tento jav, aby mohli rozpoznať jeho jednotlivé prípady,

 zavedení ustanovenia do európskych smerníc o prisťahovalectve, podľa ktorého by 
sa trestného činu dopustil ten, kto vykonáva mrzačenie pohlavných orgánov, ako aj 
v stanovení náležitých sankcií proti tomu, kto sa dopustí tohto trestného činu,

 vytvorení permanentných technických výborov na harmonizáciu a koordináciu 
medzi členskými štátmi navzájom a medzi členskými štátmi a africkými 
inštitúciami. Na zložení týchto výborov by sa mali podieľať špecialisti na danú tému 
a predstavitelia hlavných európskych a afrických ženských organizácií.

 ráznom odmietaní praktiky alternatívneho prepichnutia klitorisu a iných náhradných 
metódach, navrhovaných ako kompromisné riešenie medzi obriezkou klitorisu 
a rešpektovaním tradičnej identity,

 podporovaní účinných postupov na odstránenie praktiky mrzačenia ženských 
pohlavných orgánov prostredníctvom podpornej a integračnej politiky pre ženy a pre 
rodinné bunky, ktoré sú nositeľmi tradícií zahŕňajúcich mrzačenie ženských 
pohlavných orgánov, aby bolo možné dodržiavaním zákonov a rešpektovaním 
základných práv človeka ukončiť túto zhubnú praktiku.

 Zmena postoja

Jednou z oblastí, v ktorej treba zintenzívniť boj proti mrzačeniu ženských pohlavných 
orgánov, je určite prevencia týchto praktík na dievčatách. Na tieto účely je rozhodujúce 
uskutočňovať činnosti, vďaka ktorým by bola možná najmä identifikácia maloletých, ktoré sú 
v nebezpečenstve, ako aj prevencia v rodinách.

Cieľom, ktorý treba dosiahnuť, je zmena postoja týchto rodín, čo možno docieliť 
prostredníctvom:

— väčšej integrácie rodín v hostiteľskej krajine, aby menej pociťovali potrebu uchyľovať 
sa k tradičným rituálom a opätovne si tak potvrdzovať svoju identitu; rozšírená kultúra 
uvítania bude absolútne nevyhnutná, aby bolo možné riešiť tento problém všetkými 
vhodnými prostriedkami;

— pomoci týmto rodinám, aby pochopili, že byť rodičmi v hostiteľskej krajine si 
z určitých hľadísk vyžaduje prijatie odlišných postojov a zvykov, ako sú tie, na ktoré boli 
od detstva zvyknutí v krajine pôvodu, čo však neznamená, že sú „horšími rodičmi“, a aby 
tiež pochopili, že ich dcéry potrebujú rodičov, ktorí sú prítomní a účastní, no zároveň sa 
potrebujú integrovať v krajine svojho bydliska;

— upovedomenia rodín o tom, že mrzačenie ženských pohlavných orgánov v hostiteľskej 
krajine predstavuje pre dievčatá okrem fyzickej a psychickej ujmy aj stigmu, ktorá môže 
byť dôvodom na ich ďalšie odsúvanie na okraj spoločnosti zo strany rovesníčok, 
spolužiačok alebo kamarátok;
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— upovedomenia rodinných buniek o tom, že európske zákony a aj zákony krajiny ich 
pôvodu zakazujú mrzačenie ženských pohlavných orgánov. Je mimoriadne dôležité 
vysvetliť, že v celom svete sa prijímajú opatrenia na prekonanie týchto tradičných 
škodlivých praktík vykonávaných na ženách a dievčatách.

Okrem toho je nevyhnutné pripomenúť, že v hostiteľskej krajine:
1. zmrzačenie, ktoré žena podstúpila, nemožno vykompenzovať jej akceptáciou 

v spoločnosti,
2. mrzačenie ženských pohlavných orgánov nemá príchuť sadistického potešenia z 

bezdôvodného násilia, ale je substrátom, do ktorého ženy pevne zasadili svoje korene 
a ktorý na nich vplýva, pretože sú ovládané mužmi, nepoznajú platné zákony svojej 
krajiny pôvodu a sú ovplyvňované poverami, ktoré tkvejú v náboženských príkazoch,

3. „hrôzostrašné a škandalózne“ tóny, ktorými sa masovo-komunikačné prostriedky 
niekedy vyjadrujú o mrzačení ženských pohlavných orgánov, vyvolávajú pocit viny 
u ženy, ktorá už utrpela traumu, a tak sa k fyzickej bolesti pridáva aj psychické 
zranenie,

4. proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov sa neúprosne bojuje pre nezvratné 
ujmy, ktoré spôsobuje, a to bez prisudzovania viny ženám, ktoré túto praktiku 
podstúpili,

5. treba mať na pamäti aj psychologické aspekty v migračnom prostredí, v ktorom sú 
obzvlášť vystavené riziku a problémom druhých generácií. Aj dospelá zmrzačená žena 
zažíva rozporuplné podnety, ktoré nezodpovedajú vzorom, ktoré si osvojila v detstve, 
a môže trpieť krízou identity. Ak prvýkrát v živote cíti, že je „zmrzačená“, a vidí, že 
sa na ňu ukazuje prstom ako na „sexuálne postihnutú“, ako na obeť barbarského 
a primitívneho sveta (za to bohužiaľ môžu aj nesprávne informácie zo strany masovo-
komunikačných prostriedkov o danej téme), vyvoláva to u nej závažnú úzkosť, pre 
ktorú v súčasnosti neexistuje psychologická pomoc.
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