
 

A női nemi szervek megcsonkítása az egyik
legsúlyosabb emberi jogi sértés a világon
 
Világszerte 200 millió nő és lány szenvedte el a nemi szervek megcsonkítását, ami az EU-
ban is komoly probléma. Hogyan lehet, hogy világ egyes részein még mindig
mindennapos gyakorlat?
 

Milyen problémával állunk szemben? A női nemiszervek megcsonkítása minden olyan
eljárást magában foglal, amely során egészségügyi indok nélkül részlegesen vagy teljesen
eltávolítják a külső női nemi szerveket, vagy egyéb sérülést okoznak ezeken. A beavatkozást
általában szakszerűtlen körülmények között, altatás és érzéstelenítés nélkül végzik, legtöbbször
a lányok 5 és 15 éves kora között.
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A női nemi szervek megcsonkításának lehetnek kulturális, vagy éppen vallási okai,
egészségügyi szempontból semmi nem indokolja. Sokszor egy közösség dönt a
megcsonkításról, nem pedig maga a család, vagy a szülők, akik a legjobbat akarják a
gyermeküknek. A megcsonkítás ellen zajló nemzetközi kampányok egyik célja ezért, hogy az
adott közösség megbecsült tagjait érje el és felhívja a figyelmet az eljárás veszélyeire.
 
 
Habár világszerte súlyos emberi jogi sértésnek számít, mégis 2030-ig mintegy 68 millió lányt
érinthet világszerte.
 
 
Hol a legnagyobb a probléma? Főként Afrikában és a Közel-Keleten jellemző ez a gyakorlat,
de Ázsia és Latin-Amerika egyes országaiban is előfordul, valamint a bevándorlók családjából
származó lányok Európában sem védettek ellene.
 
 
Hiába számít súlyos bűncselekménynek az EU-ban, a becslések szerint 600 ezer nő esett
áldozatául Európában, és 180 ezer lányt fenyeget a veszélye 13 európai országban.
 
 
A férfiak és nők közötti egyenlőtlenség egyik leginkább szembe ütköző példája.
 

Az eljárás sokszor súlyos fizikai és pszichológiai következményekkel jár:
• súlyos fájdalom, belső vérzés

•  fertőzések és meddőség

• vizeletvisszatartás

• pszichológiai problémák

• fájdalmas közösülés

• komplikációk a terhesség alatt és szüléskor

Cikk

HU Kommunikációs Főigazgatóság
Európai Parlament - szóvivő: Jaume Duch Guillot
Kapcsolat: webmaster@europarl.eu

2 I 4



Mit tesz az EU? Az EP-képviselők már többször felszólaltak a bűncselekmény ellen. Február
12-én fogadtak el állásfoglalást, amelyben arra kérik a Bizottságot, hogy a női nemi szervek
megcsonkítása elleni fellépést is vegye bele az EU új, nemek közötti egyenlőséget előmozdító
stratégiájába.
 
 
A Parlament emellett több forrást szánna oktatásra és tréningekre, megelőző intézkedésekre a
menekülttáborokban, valamint támogatást kér az áldozatok számára.
 

Applikációval a női nemi szervek megcsonkítása ellen
 
 
2019-ben az EP gondolatszabadságért adományozott Szaharov-díjának egyik döntőse a The
Restorers volt - öt kenyai tanuló, Stacy Owino, Cynthia Otieno, Purity Achieng, Mascrine Atieno

" Sajnos a nők teste mindig is egyfajta csatatér volt.
(...) Ez is példa arra, hogy sokszor a férfiak hoznak a
nők testét érintő döntéseket. "
Maria Noichl (szocialista, német)
az EP-ben rendezett 2019. december 18-i vitán

"  Mit  tennénk  akkor,  ha  az  édesanyánkról,  a
l á n y t e s t v é r ü n k r ő l ,  a  f e l e s é g ü n k r ő l  v a g y
unokatestvérünkről  lenne  szó?  (...)  Mi  kell,  hogy
felszólaljunk azokért  a  nőkért,  akiknek nincs  erre
lehetőségük.  "
Frances Fitzgerald (néppárti, ír)
az EP-ben rendezett 2019. december 18-i vitán
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https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?debate=1576700155970
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?debate=1576700155970
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?debate=1576700155970
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?debate=1576700155970
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?debate=1576700155970
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200206IPR72017/nok-jogai-erofeszites-szukseges-a-nemi-eselyegyenloseg-megteremtese-erdekeben
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/szaharov/20191004STO63441/kihirdettek-a-2019-es-szaharov-dij-dontoseit


és Ivy Akinyi, az i-Cut applikáció kifejlesztői, amely a női nemiszervek megcsonkításától
szenvedő áldozatokat segíti. Az app megkönnyíti, hogy az érintettek mielőbb segítséghez
jussanak, vagy éppen bejelenthessék az esetet a hatóságoknak.
 
 
Az EU és a Parlament nemek közötti egyenlőségért végzett munkájáról ide kattintva olvashat
többet.
 
További információ
A női nemi szervek megcsonkítása mintegy félmillió nőt érint Európában
Az elfogadott állásfoglalás itt elérhető
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/szocialis-ugyek/20190712STO56961/a-parlament-kuzdelme-a-nemek-kozotti-egyenlosegert-az-eu-ban
http://www.europarl.europa.eu//news/hu/headlines/society/20180122STO92230/a-noi-nemi-szervek-megcsonkitasa-mintegy-felmillio-not-erint-europaban
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

