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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o boju proti pohabljanju ženskih spolnih organov v EU
(2008/2071(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svoje predhodne resolucije z dne 20. septembra 2001 o pohabljanju 
ženskih spolnih organov1,

– ob upoštevanju peticije št. 298/2007, ki jo je 27. marca 2007 vložila poslanka Cristiana 
Muscardini,

– ob upoštevanju resolucije Združenih narodov št. 2003/28, v kateri je bil 6. februar 
razglašen za mednarodni dan nične strpnosti do pohabljanja ženskih spolnih organov,

– ob upoštevanju členov 2, 3 in 5 Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

– ob upoštevanju členov 2, 3 in 26 Mednarodnega pakta Združenih narodov o državljanskih 
in političnih pravicah iz leta 1966,

– ob upoštevanju konvencije Združenih narodov proti mučenju in drugemu nečloveškemu 
ter ponižujočemu ravnanju in kaznovanju iz leta 1989,

– ob upoštevanju točke 5(a) Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk iz leta 
1979,

– ob upoštevanju člena 2 (1), 19 (1), 24 (3), 34 in 39 Konvencije o otrokovih pravicah, ki jo 
je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela 20. novembra 1989,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. januarja 2008 o strategiji EU Otrokovim 
pravicam naproti2,

– ob upoštevanju Afriške listine o pravicah in dobrem počutju otroka (1990),

– ob upoštevanju členov 1, 2(f), 5, 10(c), 12 in 16 priporočila št. 19 Odbora Združenih 
narodov za odpravo vseh oblik diskriminacije žensk, sprejetega leta 1992,

– ob upoštevanju dunajske deklaracije in akcijskega programa, sprejetih na Svetovni 
konferenci o človekovih pravicah junija 1993,

– ob upoštevanju deklaracije Generalne skupščine Združenih narodov o odpravi nasilja nad 
ženskami, prvega mednarodnega instrumenta o človekovih pravicah, ki zadeva izključno 
nasilje nad ženskami in je bil sprejet decembra 1993,

– ob upoštevanju deklaracije in akcijskega programa Konference Združenih narodov o 

                                               
1  UL C 77 E, 28.3.2002, str. 126.
2  Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0012.
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prebivalstvu in razvoju, sprejetih v Kairu 13. septembra 1994,

– ob upoštevanju deklaracije in akcijskega programa svetovne konference o ženskah, 
sprejetih v Pekingu 15. septembra 1995,

– ob upoštevanju svoje resolucije s 15. junija 1995 o Četrti svetovni konferenci Združenih 
narodov o ženskah: Boj za enakopravnost, razvoj in mir 1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15 junija 2000 o izidih posebnega zasedanja 
Generalne skupščine združenih narodov „Ženske 2000: enakopravnost spolov, razvoj in 
mir za 21. stoletje (5. do 9. junij 2000)“ 2, 

– ob upoštevanju pridružitvenega sporazuma AKP-EU (sporazum iz Cotonouja), ki je bil 
podpisan 23. junija 2000, in priloženega finančnega protokola,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. maja 2000 o nadaljevanju pekinških izhodišč za 
ukrepanje 3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. marca 1997 o kršitvah pravic žensk 4,

– ob upoštevanju izbirnega protokola h Konvenciji o odpravi vseh oblik diskriminacije 
žensk, ki jo je sprejela Komisija Združenih narodov o položaju žensk 12. marca 1999,

– ob upoštevanju resolucije Sveta Evrope z dne 12. aprila 1999 o pohabljanju ženskih 
spolnih organov,

– ob upoštevanju resolucije Sveta Evrope št. 1247 iz leta 2001 o pohabljanju ženskih 
spolnih organov,

– ob upoštevanju svojega stališča s 16. aprila 1999 o spremembi predloga odločbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o sprejetju akcijskega programa Skupnosti (program 
DAPHNE) (2000–2004) o ukrepih za preprečevanje nasilja nad otroki, mladostniki in 
ženskami5,

– ob upoštevanju skupne razglasitve listine o temeljnih pravicah Sveta, Evropskega 
parlamenta in Komisije ob srečanju Evropskega sveta v Nici 8. decembra 2000,

– ob upoštevanju resolucije o pohabljanju ženskih spolnih organov, ki jo je parlamentarna 
skupščina Sveta Evrope sprejela 3. maja 2001,

– ob upoštevanju svojega sklepa s 14. decembra 2000, da pohabljanje ženskih spolnih 
organov vključi v člen B5-802 proračuna za leto 2001 za program DAPHNE,

                                               
1  UL C 166, 3.7.1995, str. 92.
2  UL C 67, 1.3.2001, str. 289.
3  UL C 59, 23.2.2001, str. 258.
4  UL C 115, 14.4.1997, str. 172.
5  UL C 219, 30.7.1999, str. 497.
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– ob upoštevanju členov 2, 5, 6 in 19 dodatnega protokola k Afriški listini človekovih pravic 
in pravic ljudstev iz leta 2003, znanega tudi pod imenom protokol iz Maputa, ki je začel 
veljati 25. novembra 2005,

– ob upoštevanju členov 6 in 7 Pogodbe o EU o spoštovanju človekovih pravic (splošna 
načela) in členov 12 in 13 Pogodbe ES (nediskriminacija),

– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A6-0000/2008),

A. ker je po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije od 100 do 140 milijonov žensk in 
deklic na svetu doživelo pohabljenje spolnih organov in ker je vsako leto kake 4 milijone 
žensk v nevarnosti, da bodo izpostavljene temu postopku, ki povzroča hudo invalidnost,

B. ker se vsako leto pohabijo ženski spolni organi približno 180.000 ženskam, ki se izselijo v 
Evropo, ali so v nevarnosti, da bodo pohabljene,

C. ker je po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije ta postopek razširjen v najmanj 28 
afriških državah, v nekaterih azijskih (Indonezija, Malezija) ter na Bližnjem vzhodu (Iran, 
Irak, Jemen, Oman, Saudova Arabija, Izrael),

D. ker je Svetovna zdravstvena organizacija opredelila štiri vrste pohabljanja ženskih spolnih 
organov (PŽSO), ki segajo od klitoridektomije (delne ali popolne odstranitve klitorisa ) do 
izrezanja (odstranitve klitorisa in malih sramnih ustnic), ki predstavljata približno 85 % 
PŽSO, pa do skrajne oblike, infibulacije, (popolne odstranitve klitorisa in malih sramnih 
ustnic, notranje površine velikih sramnih ustnic ter zašitje zunanjega ženskega spolovila z 
izjemo ozke nožnične odprtine) ter vrezovanje (prebadanje ali prediranje klitorisa oziroma 
sramnih ustnic ter vrezi vanje),

E. ker PŽSO povzroča zelo hudo kratko- in dolgoročno škodo telesnemu in duševnemu 
zdravju žensk in deklic, ki ga doživijo, v nekaterih primerih pa celo smrt,

F. ker se tudi v evropski strategiji za pravice mladoletnikov (resolucija s 16. januarja 2008) 
poziva države članice, naj sprejmejo posebne določbe v zvezi s PŽSO, namenjene 
kazenskemu pregonu tistih, ki izvajajo ta postopek pri mladoletnicah,

G. ker Afriška listina o pravicah in dobrem počutju otroka priporoča državam podpisnicam, 
da odpravijo družbene in kulturne običaje, ki so škodljivi za dobro počutje, dostojanstvo, 
normalno rast in razvoj otroka,

H. ker deveti odstavek dunajske deklaracije in akcijskega programa, ki sta bila sprejeta junija 
1993, določa, da so človekove pravice žensk in deklic neodtujljiv, integralen in neločljiv 
del splošnih človekovih pravic,

I. ker člen 2 deklaracije Združenih narodov o odpravi nasilja nad ženskami iz leta 1993 
izrecno navaja PŽSO in druge tradicionalne postopke, ki škodujejo ženskam,
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J. ker četrti člen te deklaracije predvideva, da so države dolžne obsoditi nasilje nad ženskami 
in se ne smejo sklicevati na običaje, tradicijo in verske razloge, da bi se izognile 
obveznosti odprave nasilja,

K. ker je v akcijskem programu mednarodne konference o prebivalstvu in razvoju v Kairu 
leta 1994 predvideno, da vlade odpravijo PŽSO, kjer se izvaja, ter podprejo nevladne in 
verske organizacije, ki se borijo za odpravo tega postopka,

L. ker akcijski program, ki je bil odobren na četrti konferenci Združenih narodov v Pekingu, 
poziva vlade, naj poostrijo zakone, prenovijo institucije in spodbujajo pravila in prakso za 
odpravo diskriminacije žensk, kakršna je med drugim PŽSO,

M. ker je partnerski sporazum AKP-EU (sporazum iz Cotonouja) utemeljen na teh splošnih 
načelih in vsebuje določbe proti PŽSO (člen 9 o bistvenih elementih sporazuma, med 
katere sodi spoštovanje človekovih pravic, ter člena 25 (o razvoju socialnega sektorja) in 
31 (o vprašanju enakosti spolov)),

N. ker vsebuje poročilo, ki ga je 3. maja 2001 sprejela Parlamentarna skupščina Sveta 
Evrope. poziv za prepoved izvajanja PŽSO, in ker ga označuje za nečloveško in 
ponižujoče ravnanje v smislu člena 3 Evropske konvencije o človekovih pravicah; ker se 
zagovarjanje kulture in običajev neha, ko gre za spoštovanje temeljnih pravic in prepoved 
postopkov, ki mejijo na mučenje,

O. ker Komisija in Svet v okviru skupne evropske politike priseljevanja in azila priznavata, 
da je PŽSO kršitev človekovih pravic in kot taka lahko zagotavlja uveljavljanje pravice do 
azila,

P. ker je direktiva Sveta 2004/83/ES1 o minimalnih standardih glede pogojev, ki jih morajo 
izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da se jim prizna status 
begunca, spodbudila države članice, da so vključile nasilje zaradi spola, posredno pa tudi 
nevarnost PŽSO, med zakonite pogoje za pridobitev tega statusa,

Q. ker je izjava evropskih komisarjev Ferrero-Waldner in Michela s 5. februarja 2008, v 
kateri je jasno navedeno, da je ta postopek v Evropski uniji in v tretjih državah 
nesprejemljiv, ter poudarjeno, da kršitve pravic žensk v nobenem primeru ni mogoče 
upravičiti z relativnostjo kulture ali običajev,

1. ostro obsoja PŽSO kot kršitev temeljnih človekovih pravic in meni, da je resen družbeni 
problem;

2. poziva Komisijo, naj izdela jasno, celovito strategijo za neprizanesljivo izkoreninjenje 
PŽSO v Evropski uniji prek sodnih, upravnih, preprečevalnih, izobraževalnih in socialnih 
mehanizmov, ki bodo omogočili dejanskim in potencialnim žrtvam učinkovito varstvo;

3. meni, da je pobuda Europola za usklajevanje med evropskimi policijskimi silami za 
krepitev boja proti PŽSO, obravnavo vprašanj, povezanih z majhnim številom prijav in 
težavnostjo zbiranja dokazov in pričevanj, pa tudi učinkovitega pregona storilcev kaznivih 
dejanj;

                                               
1  UL L 304, 30.9.2004, str. 12
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4. poziva države članice, naj za svojo državo ugotovijo, koliko žensk je doživelo PŽSO in 
koliko je ogroženih, ob tem pa upoštevajo, da za mnoge države še ni primernih podatkov 
in njihovega usklajenega zbiranja;

5. poziva k oblikovanju evropskega zdravstvenega protokola za spremljanje in podatkovne 
zbirke o tem pojavu, namenjenih statističnemu preučevanju ter ukrepom za obveščanje 
priseljenskih skupnosti, ki jih to zadeva;

6. spodbuja države članice, naj zberejo znanstvene podatke, s katerimi bi lahko podprle 
Svetovno zdravstveno organizacijo pri ukrepih podpore za odpravo PŽSO na afriškem in 
evropskem ozemlju;

7. poziva k oblikovanju zbirke zgledov najboljše prakse na različnih ravneh in k preučitvi 
njihovega vpliva (po možnosti s projekti, ki bi se financirali iz programa DAPHNE III, in 
z njimi pridobljenimi rezultati) ter zagotovitev obsežnega razširjanja teh podatkov;

8. poziva h krepitvi obstoječih evropskih omrežij za preprečevanje škodljivih tradicionalnih 
postopkov, na primer z načrtovanjem usposabljanja za nevladne organizacije, regionalne 
neprofitne organizacije in sektorske izvajalce dejavnosti;

9. poziva, naj se prek tematskih večletnih in/ali letnih delovnih načrtov za boj proti PŽSO 
pritegneta k sodelovanju Evropska agencija za temeljne pravice in Evropski inštitut za 
enakost spolov; ti agenciji lahko opravljata prednostne raziskovalne dejavnosti in/ali 
osveščata, kar lahko prispeva k boljšemu poznavanju tega pojava na evropski ravni;

10. poziva Svet in Komisijo, naj pozoveta države članice k izvajanju zakonodajnih določb v 
zvezi s PŽSO ali njihovemu vključevanju v zakonodajne določbe o kaznih za povzročitev 
hude telesne poškodbe in spodbujanju preprečevanja tega pojava ter boj proti njemu tako, 
da so delavci v poklicnih dejavnostih, ki se z njim srečujejo (socialni delavci, učitelji, 
policisti, strokovnjaki v zdravstvu …), z njim ustrezno seznanjeni, da bi lahko prepoznali 
ta pojav, ter k prizadevanju za boljšo usklajenost med zakoni, ki veljajo v 27 državah 
Evropske unija;

11. poziva k uvedbi določb o kaznivem dejanju (v evropske direktive o priseljevanju) za tiste, 
ki opravljajo pohabljanje spolnih organov, ter predvidijo ustrezne sankcije za tiste, ki to 
kaznivo dejanje zakrivijo;

12. spodbuja ustanovitev stalnih tehničnih odborov za usklajevanje in povezovanje med 
državami članicami ter med državami članicami in afriškimi institucijami; vanje bi bilo 
treba vključiti specialiste za to področje in predstavnike vodilnih evropskih in afriških 
ženskih organizacij;

13. spodbuja k odločni zavrnitvi „nadomestnega“ prebadanja klitorisa in vseh vrst 
medikalizacije tega pojava, ki se predlagajo kot srednja pot med obrezovanjem klitorisa in 
spoštovanjem običajev, ki opredeljujejo identiteto;

14. spodbuja k odpravi PŽSO, da bi s politikami podpore in vključevanja za ženske in 
družine, živeče v skladu z običaji, ki vključujejo PŽSO, zagotovili izkoreninjenje tega 
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pogubnega pojava, ne da bi zakonodaja izgubila ostrino in bile kršene temeljne človekove 
pravice;

15. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Selitveni tokovi v Evropi so v zadnjih tridesetih letih prispevali k širitvi novih kultur, izročil, 
običajev in oblik vedenja v evropski družbi.
Ob tem se je tudi v EU ohranjala tradicija „krvavih običajev“ na podlagi spola, za kar pri 
pohabljanju ženskih spolnih organov (PŽSO) gre.
Na mednarodni ravni lahko pripišemo vedno večjo osveščenost o tem pojavu splošnemu 
pristopu, ki si prizadeva za varstvo pravic žensk. Afriškim aktivistkam je to omogočilo, da so 
opisale nasilnost tega pojava in zanj uvedle izraz „pohabljanje“, ki je nadomestil izraz 
„obrezovanje žensk“.
Še danes je težko dejansko spremljati in oceniti vpliv PŽSO na evropski ravni, saj poleg tega, 
da se na skrivaj izvaja na ozemlju EU, še vedno obstaja nevarnost pohabljanja deklic, ko se 
začasno vrnejo v državo izvora.
Ni lahko ugotoviti, odkod izvira ta pojav: gre za starodavne plemenske običaje in obrede, ki 
so globoko zakoreninjeni v lokalnih etničnih skupnostih, ki jih izvajajo.
V sedanjem času se navaja pet vrst razlogov za PŽSO:

– vera ((zmotno) sklicevanje na islam)
– zdravje (pozitivni učinki za rodnost ali pa tveganje impotentnosti za moške)
– družbenoekonomske razmere (PŽSO kot pogoj za poroko)
– tradicija/priznanje etnične pripadnosti
– podoba ženskosti (PŽSO je simbol priznavanja lastne ženskosti, ki vključuje tveganje 

spolne želje in onečaščenja).

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je PŽSO razširjen v 28 afriških državah, na 
Bližnjem vzhodu in v nekaterih azijskih državah (Indonezija, Malezija in sosednje države) ter 
je približno 100/140 milijonov žensk in deklic na svetu doživelo ta postopek, vsako leto pa je 
tveganju, da bodo pohabljene, izpostavljeno še štiri milijone žensk in deklic.
Razsežnost tega pojava so dokazale zdravniška praksa in različne študije o kratkoročnih in 
dolgoročnih posledicah PŽSO za telo, pa tudi za duševnost.
Mednarodni dokumenti ta pojav obravnavajo in obsojajo z različnih vidikov, ki vključujejo:

– razsežnost človekovih pravic
– razsežnost pravic žensk
– razsežnost pravic otrok.

Evropski parlament, ki je večkrat ostro obsodil PŽSO, poziva Komisijo in države članice, naj 
oblikujejo in izvajajo globalno strategijo za odpravo tega pojava, ki naj med drugim vključuje 
zakonodajne ukrepe za njegovo preprečevanje in zatiranje. 
(Resolucija A5-285/2001 o pohabljanju ženskih spolnih organov).

Evropski parlament je namreč v svojih prejšnjih izjavah o tem ugotovil, da:

– je kakršno koli pohabljanje ženskih spolnih organov nasilje nad ženskami, ki ga lahko 
enačimo s kršitvijo njihovih temeljnih pravic,
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– PŽSO izvira iz družbenih sistemov, osnovanih na neenakosti med spoloma ter 
neuravnoteženih odnosih moči, prevlade in nadzora, v katerih je pritisk družbe in družine 
osnovni vzrok za kršitev temeljne pravice do osebne celovitosti,

– ustrezna izobraževanje in obveščanje odvračata od izvajanja tega posega, pri tem pa je zlasti 
treba priznati, kako pomembno je ljudi prepričati, da se lahko tem posegom odpovedo, ne da 
bi se (gledano z njihovega stališča) odpovedali pomembnim vidikom svoje kulture,

– morata Komisija in Svet v okviru skupne evropske politike priseljevanja in azila upoštevati 
nevarnost PŽSO tudi pri pogajanjih med EU in tretjimi državami,

– imajo države članice sedaj pravni okvir Skupnosti, ki jim omogoča sprejemanje učinkovite 
politike za boj proti diskriminaciji ter izvajanje skupnega režima na področju azila in nove 
politike priseljevanja (člen 13 in naslov IV Pogodbe o ES).

Poleg tega je Parlament pozval:

– Evropsko unijo in države članice, naj sodelujejo pri usklajevanju veljavne zakonodaje ter pri 
pripravi specifične zakonodaje za to področje, da bi zavarovale človekove pravice, njegovo 
celovitost, svobodo prepričanja in pravico do zdravja;

– Komisijo, naj izdela celosten strateški pristop za odpravo PŽSO v Evropski uniji, ki ne sme 
zgolj opozarjati na ta dejanja, ampak mora vzpostaviti pravne in upravne postopke, pa tudi 
preprečevalne, izobraževalne in socialne mehanizme, ki bodo ženskam-žrtvam in 
potencialnim žrtvam omogočili resnično varstvo;

– Evropsko unijo in države članice, naj pravno preganjajo, obsojajo in kaznujejo izvajanje teh 
postopkov z uporabo celovite strategije, ki bo upoštevala zakonodajno, zdravstveno, socialno 
in integracijsko razsežnost priseljenih prebivalcev.

 DAPHNE III: podporni ukrepi na ravni Skupnosti

Ta program je bil bistveni instrument za financiranje dejavnosti osveščanja, preprečevanja in 
varstva žrtev in potencialnih žrtev PŽSO.
Doslej je zagotovil sredstva za 14 projektov v zvezi s PŽSO v skupnem znesku 2,4 milijona 
EUR v 10 letih.
Ob upoštevanju splošnega cilja programa DAPHNE je namen projektov izmenjava zgledov 
dobre prakse, osveščanje in oblikovanje omrežja.
Program DAPHNE je doslej prav gotovo omogočil boljše poznavanje in ozaveščenost o 
razsežnosti PŽSO v EU, zaradi značilnosti tega programa in razpoložljivih virov pa ni realno 
pričakovati, da bo ta pojav odpravljen zgolj s tovrstnimi projekti.

 Prednostne naloge pri preprečevanju in odpravljanju PŽSO v Evropi

Da bi lahko preprečili in odpravili PŽSO v Evropi, je treba izvajati ustrezno strategijo, ki bi 
obsegala:
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 določitev števila žensk, ki so doživele PŽSO in tistih, ki jim to grozi, v vseh 
evropskih državah;

 oblikovanje evropskega zdravstvenega protokola za spremljanje in podatkovne 
zbirke o tem pojavu, namenjenih statističnemu preučevanju ter ukrepom za 
obveščanje priseljenskih skupnosti, ki jih to zadeva;

 zbiranje znanstvenih podatkov, s katerimi bi lahko podprli Svetovno zdravstveno 
organizacijo pri ukrepih podpore za odpravo PŽSO na afriškem in evropskem 
ozemlju;

 oblikovanje zbirke zgledov najboljše prakse na različnih ravneh in analizo njihovega 
vpliva (po možnosti s projekti, ki bi se financirali iz programa DAPHNE III, in z 
njimi pridobljene rezultate) ter zagotovitev obsežnega razširjanja teh podatkov;

 krepitev obstoječih evropskih omrežij za preprečevanje škodljivih tradicionalnih 
običajev, na primer z usposabljanji za nevladne organizacije, regionalne neprofitne 
organizacije in sektorske izvajalce dejavnosti;

 vključitev Evropske agencije za temeljne pravice in Evropskega inštituta za enakost 
spolov v sodelovanje prek tematskih večletnih in/ali letnih delovnih načrtov za boj 
proti PŽSO; ti agenciji bi lahko opravljali prednostne raziskovalne dejavnosti in/ali 
osveščali, kar lahko prispeva k boljšemu poznavanju tega pojava na evropski ravni;

 poziv državam članicam, naj izvajajo zakonodajne določbe v zvezi s PŽSO ali jih 
vključijo v zakonodajne določbe o kaznih za povzročitev hude poškodbe in 
spodbujajo preprečevanje tega pojava ter boj proti njemu tako, da so delavci v 
poklicnih dejavnostih, ki se z njim srečujejo (socialni delavci, učitelji, policisti, 
strokovnjaki v zdravstvu …), z njim ustrezno seznanjeni, da bi lahko prepoznali 
primere tega pojava;

 uvedbo določb o kaznivem dejanju (v evropske direktive o priseljevanju) za tiste, ki 
opravljajo pohabljanje spolnih organov, ter predvidene ustrezne sankcije za tiste, ki 
to kaznivo dejanje zakrivijo;

 ustanovitev stalnih tehničnih odborov za usklajevanje in povezovanje med državami 
članicami ter med državami članicami in afriškimi institucijami; vanje bi bilo treba 
vključiti specialiste za to področje in predstavnike vodilnih evropskih in afriških 
ženskih organizacij;

 odločno zavrnitev prakse prebadanja klitorisa in drugih alternativnih metod, ki se 
predlagajo kot srednja pot med obrezovanjem klitorisa in spoštovanjem običajev, ki 
opredeljujejo identiteto;

 podporo učinkovitim postopkom za prekinitev PŽSO, da bi s politikami podpore in 
vključevanja za ženske in družine, živeče v skladu z običaji, ki vključujejo PŽSO, 
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zagotovili izkoreninjenje tega pogubnega pojava, ne da bi zakonodaja izgubila 
ostrino in ne da bi bile kršene človekove pravice.

 Sprememba miselnosti

Eno od področij, na katerem je treba okrepiti dejavnost proti PŽSO, je gotovo preprečevanje 
pohabljanja deklic, zato je nujno ugotoviti, katere mladoletnice so ogrožene, in izvajati 
preprečevalne ukrepe v sodelovanju z njihovimi družinami.

Končni cilj je, da bi te družine spremenile miselnost, kar bi bilo mogoče uresničiti:

– z boljšim vključevanjem družin v priseljensko državo, saj bodo tako čutile manjšo 
potrebo po zatekanju k tradicionalnim obredom za potrjevanje svoje identitete; razširjena 
kultura dobrega sprejema je nepogrešljiva za skupno iskanje ustreznih rešitev;
– s pomočjo staršem v priseljenskih družinah, da bodo razumeli, da starševstvo v državi 
gostiteljici do neke mere zahteva privzem drugačne miselnosti in običajev od tistih, ki so 
jih od malega gojili v državi izvora, zaradi česar pa ne bodo nič slabši starši, in da njihove 
hčere potrebujejo prisotne in zavzete družine, hkrati pa se morajo vključiti v državo 
prebivanja;
– z osveščanjem priseljenskih družin o tem, da PŽSO, ki se izvede v državi gostiteljici, 
poleg telesne in duševne škode povzroči še zaznamovanost, ki lahko deklice v primerjavi z 
njihovimi vrstnicami (sošolkami in prijateljicami pri igri) potisne še bolj ob rob;
– z osveščanjem priseljenskih družin, da tako evropsko pravo kot pravo njihov držav 
izvora prepovedujeta PŽSO; nujno je treba pojasniti, da se po vsem svetu skušajo prekiniti 
tradicionalni običaji, ki škodijo ženskam in dekletom.

Poleg tega je treba poudariti, da v državi priselitve:
1. pohabljena ženska v zameno za poškodbo ne pridobi družbenega sprejetja z 

domnevnim mehanizmom kompenziranja;
2. pri PŽSO ne gre za sadistično samovoljno nasilje, temveč za substrat, v katerem so 

zasidrane ženske in ki jih pogojuje k podrejenosti moškemu zaradi pomanjkljivega 
poznavanja veljavne zakonodaje v njihovih izvornih državah ali zaradi vraževerja, 
preoblečenega v verska vodila;

3. strašljiv in zgražanje vzbujajoč jezik, ki ga množični mediji včasih uporabljajo za 
opisovanje PŽSO, vzbuja pohabljenim ženskam občutek krivde, tako da poleg telesne 
poškodbe nastane še duševna rana;

4. proti PŽSO se je treba odločno boriti zaradi nepovratne škode, ki jo povzroča, ne da bi 
krivili ženske, ki so ga utrpele;

5. upoštevati je treba posledice, tudi duševne, v gostiteljski državi priseljencev, kjer je 
zlasti druga generacija izpostavljena nevarnostim in težavam; vendar se tudi 
pohabljena odrasla ženska sooča z odzivi, neskladnimi z modeli, ki jih je pridobila v 
otroštvu, kar lahko pri njej povzroči krizo identitete; ko se prvič v življenju doživlja 
kot „pohabljenka“, ko jo dojemajo kot „spolno invalidko“, kot žrtev običajev 
prednikov, barbarskega, divjaškega sveta (deloma, žal, tudi zaradi slabega načina 
poročanja o tej temi v množičnih medijih), se znajde v hudi stiski, za katero še ni 
izdelan sistem psihološke pomoči.
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