
 

V EÚ žije až pol milióna žien, ktoré podstúpili
ženskú obriezku
 
Na celom svete žije približne 200 miliónov žien, ktoré boli nútené podstúpiť obriezku
pohlavných orgánov. Približne pol milióna z nich žije v EÚ.
 
Ženská obriezka je jednou z najpoškodzujúcejších foriem porušovania ľudských práv žien.
Tisícom  mladých dievčat alebo žien takto každoročne odstránia buď časť alebo celé vonkajšie
pohlavné orgány. Obriezka sa najčastejšie vykonáva na dievčatách vo veku od 5 do 8 rokov,
menej často na dospelých ženách, väčšinou v úbohých hygienických podmienkach. Nemá
žiadne zdravotné výhody, obetiam spôsobuje celoživotné zdravotné problémy a psychologické
traumy.
 
 
 
Dodnes sa vykonáva v niektorých krajinách Afriky, Ázie alebo Blízkeho východu. No mnohé
dievčatá z prisťahovaleckých rodín nie sú v bezpečí ani v EÚ, kde je ženská obriezka
považovaná za trestný čin. V Európe dnes z následkami obriezky žije približne pol milióna žien
a dievčat a toto riziko každoročne hrozí ďalším desiatkam tisícov.
 
 
 
Každý rok si 6. februára pripomíname Medzinárodný deň nulovej tolerancie voči mrzačeniu
ženských pohlavných orgánov. Pri tejto príležitosti prijal výbor Európskeho parlamentu pre
práva žien uznesenie, kde opätovne poukazuje na tento problém a žiada osvetu a konkrétne
kroky na to, aby sa s tým raz a navždy skoncovalo.
 
 
 
„Kultúra, zvyky, náboženstvo, tradície alebo takzvaná „česť“ - nič z tohto neospravedlňuje
akákoľvek akt násilia voči ženám,“ hovorí predsedníčka výboru pre práva žien Vilija
Blinkevičiūtė.
 
 
 
V roku 2013 navrhla Európska komisia stratégiu na to, ako zakročiť proti tejto praktike. Poslanci
chcú teraz vedieť, aké konkrétne kroky boli v rámci nej podniknuté. V stredu 7. februára prijali
uznesenie kde žiadajú zvyšovanie povedomia o tomto probléme, prevenciu v utečeneckých
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táboroch, vysoký stupeň ochrany pre ženy, ktoré na základe rizika obriezky žiadajú v EÚ o azyl,
flexibilnejšie financovanie pre organizácie pracujúce v teréne a lepšie školenia pre sociálnych
pracovníkov a iné zainteresované osoby. Od členských štátov žiadajú, aby výslovne zakázali
ženskú obriezku, aj keď sa vykonáva v nemocniciach pod lekárskym dohľadom a aby boli
dôslednejšie pri vyšetrovaní a trestaní jednotlivých prípadov.
 
Ďalšie informácie
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť (FEMM)
Vilija Vilija Blinkevičiūtė (S&D, Litva)
Poslankyňa Malin Björk: Za ženskú obriezku treba viniť patriarchát a nie náboženstvo
 (6.2.2017)
Stratégia EÚ proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov
Otázky pre Európsku komisiu
Uznesenie EP o nulovej tolerancii voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov

Ženská obriezka
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/zero-tolerance-for-female-genital-mutilation
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