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30 milioi neska Emakumeen Genitalen Mutilazioaren
biktima izan litezke datozen 10 urteetan
Otsailaren

6an Emakumeen Genitalen Mutilazioaren aurkako Zero
Tolerantziaren Nazioarteko Eguna izango da.

Gurutze Gorriak, 2000. urteaz geroztik, aktiboki lan egiten du antzinako
praktika horren aurka Malin, prebalentzia-indize handiena duen herrialdeetako
batean, alegia.
Vitoria-Gasteiz, 2017ko urtarrilak 2
Klitoriaren ablazioa edo Emakumeen Genitalen Mutilazioa (EGM), praktika horri buruz hitz
egiteko Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) erabiltzen duen adierazpen ofiziala, alegia, zera
da, kulturarekin edo erlijioarekin lotutako arrazoiengatik edo medikuntzakoa ez den beste edozein
arrazoirengatik emakumeen genitaletako edozein zatitako ehuna kentzea.
Sexuen artean oso errotuta dagoen desberdintasuna islatzen du, eta emakumeen eta nesken
aurkako izugarrizko diskriminazio modu bat da. Praktika horrek emakumeek eta neskek osasuna,
segurtasuna eta osotasun fisikoa izateko eskubideak urratzen ditu, baita tortura eta tratu latzak,
ankerrak edo umiliagarriak ez jasateko eskubidea eta prozedurak heriotza eragiten duen
kasuetan bizitzarako eskubidea ere.
Batez ere Afrikako eta Ekialde Ertaineko 29 herrialdetan azaltzen bada ere, ablazioa arazo
unibertsala da eta Asiako eta Latinoamerikako herrialde batzuetan egiten da. Gainera,
Mendebaldeko Europan, Ipar Amerikan, Australian eta Zeelanda Berrian bizi diren etorkinen
artean ere praktikatzen da. 140 milioi emakumek eta neskak baino gehiagok (92 milioitik gora
Afrikan) pairatu duten antzinako praktika horrek ondorio ginekologiko, obstetriko eta psikosozial
larriak ditu. Eta 30 milioi neska baino gehiago praktika horren biktima potentzialak izan litezke
datozen 10 urteetan.
Eszisioaren prebalentzia-indize handiena duten herrialdeetako bat Mali da, herrialde horretako
tasa 15-49 urteko emakumeen % 91 baita. Gurutze Gorriak lan egiten duen Maliko eskualdean,
hots, Ségoun, zifra oraindik handiagoa da: % 92,2. 2000. urteaz geroztik, Gurutze Gorriak, Maliko
Gurutze Gorriarekin elkarlanean eta Garapenerako Nazioarteko Lankidetzako Espainiako
Agentziaren laguntzarekin, jarduera batzuk garatu ditu hainbat herrialdetan, komunitateari
arriskuen gaineko informazioa ematera eta komunitate hori sentsibilizatzera bideratutako
jarduerak hain zuzen ere, praktika hori egiteari uzteko eta ablazioaren ondorio fisiko eta
psikologiko larrien biktima diren emakumeen eta nesken osasuna eta lan-baldintzak hobetzeko.
Gurutze Gorriak komunitateetako liderrekin, langile soziosanitarioekin, irakasleekin eta oinarrizko
komunitate-erakundeekin lan egiten du hainbat prestakuntza- eta sentsibilizazio-moduluren
bitartez, eta modulu horietan emakumeek aktiboki hartzen dute parte, genitalen mutilazioaren
biktima izan diren edo ez kontuan hartu gabe.
Gaur egun Ségoun gauzatzen den eta Gipuzkoako Aldundiak babesten duen esku-hartzearen
ardatza, gainera, eszisioa jasan ondoren konplikazioak dituzten emakumeei eta neskei laguntza
psikosoziala eta osasun-laguntza ematea da.
Álvaro García Serrano
Komunikazio Arduraduna
Arabako Gurutze Gorria
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