ΤΕΛΟΣ ΣΤΟΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ!
ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ
ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ:
Υπογράψτε ένα
ροδοπέταλο για
να εκφράσετε ην
υποστήριξη σας για
μια Πανευρωπαϊκή
στρατηγική η οποία
θα θέτει τέλος στον
ΑΓΓΟ.
Η πρόκληση μας είναι να
μαζέψουμε τουλάχιστον
8000 ροδοπέταλα
υπογραμμένα κατά τη
διάρκεια των 16 ημερών
ακτιβισμού ενάντια
στην βία με βάση το
φύλο (25 Νοεμβρίου 10 Δεκεμβρίου 2010).
Βοηθήστε μας να
επιτύχουμε το στόχο μας
και να στηρίξουμε τις
γυναίκες και τα κορίτσια
που πλήττονται από
αυτή την πρακτική.
Επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα www.
endfgm.eu και εγγράψτε
την υπογραφή σας ως
ένδειξη της υποστήριξης
σας.*
*Εάν έχετε είδη υπογράψει πάνω σε ροδοπέταλο
σε ένα από τα σταντ μας, σας παρακαλούμε
όπως ΜΗΝ υπογράψετε και στο διαδίκτυο.

Κάθε μέρα, τουλάχιστον 8000 κορίτσια και γυναίκες στον
κόσμο υποφέρουν από την ταπείνωση του εξαναγκαστικού
ακρωτηριασμού των γεννητικών τους οργάνων. Ο ακρωτηριασμός
των γυναικείων γεννητικών οργάνων αποτελεί μια κατάφωρη
παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει ως σκοπό τον
έλεγχο των σωμάτων των γυναικών.
ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΣΤΟΝ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ (ΑΓΓΟ);
Η Ευρώπη αποτελεί το σπίτι περίπου 500.000 γυναικών και
κοριτσιών που υποφέρουν από τις διά βίου σωματικές και
ψυχολογικές συνέπειες του ΑΓΓΟ. Επιπλέον 180.000 κορίτσια και
γυναίκες διατρέχουν τον κίνδυνο κάθε χρόνο να υποστούν αυτή τη
πρακτική.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) πρέπει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
της προς τα ανθρώπινα δικαιώματα με τον τερματισμό της
πρακτικής του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών
οργάνων καθώς και την προστασία γυναικών και κοριτσιών που
διατρέχουν τον κίνδυνο να το υποστούν. Η προσέγγιση της ΕΕ
πρέπει να είναι περιεκτική, μη-στιγματιστική και βασισμένη πάνω
στα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Η ΕΕ μπορεί να επιτύχει τα πιο πάνω με την αντιμετώπιση του
ΑΓΓΟ μέσα από πέντε βασικούς τομείς:
Συλλογή δεδομένων σχετικά με την παρουσία και τους
κινδύνους του ΑΓΓΟ στις χώρες της ΕΕ
Παροχή στοχευμένων υπηρεσιών υγείας
Καλύτεροι μηχανισμοί πρόληψης και προστασίας για την
αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών
Ανάπτυξη διεθνούς προστασίας για όσες γυναίκες και κορίτσια
προσπαθούν να ξεφύγουν από τον κίνδυνο του ΑΓΓΟ
Ενσωμάτωση του ζητήματος του ΑΓΓΟ στους
διασυνοριακούς διαλόγους της ΕΕ με χώρες οι οποίες
εξασκούν την επικίνδυνη αυτή πρακτική.

Την Ευρωπαϊκή Εκστρατεία END FGM συντονίζει η Διεθνής Αμνηστία Ιρλανδίας σε συνεργασία με 14 μη-κυβερνητικούς οργανισμούς από όλη την Ευρώπη.

