Internasjonal dag for nulltoleranse for Female genitale
lemlestelse (FGM)
Kjønnslemlestelse omfatter alle prosedyrer som involverer delvis eller total fjerning av
de ytre kvinnelige kjønnsorganene eller annen skade på de kvinnelige kjønnsorganene
av ikke-medisinske årsaker (WHO, UNICEF, UNFPA, 1997 Joint Statement).
Nesten 200 millioner kvinner og jenter rundt om i verden har blitt skadet med FGM, for
det meste i alderen 15 eller opp til 49, for det meste i de 30 landene i Afrika, Midtøsten
og Asia hvor det er utbredt.
I de fleste tilfeller er det begått for unge jenter, uten deres samtykke eller riktig
informasjon om prosedyren og konsekvensene.
Dessverre, i kulturene der det praktiseres, har kjønnslemlestelse blitt en viktig del av
integreringen og identiteten til jenter og kvinner.
Det kan også gi en følelse av stolthet, en kommende alder og en følelse av
fellesskapsmedlemskap, som er helt feil, men fortsatt et faktum. Det er ofte en
forventning om at menn vil gifte seg med bare kvinner blant dem som har gjennomgått
denne praksisen, og dermed sikre økonomisk og sosial sikkerhet.
La oss si klart, en gang for alle: FGM er anerkjent internasjonalt og regionalt som et
brudd på menneskerettighetene og et brudd på Menneskerettighetene til jentebarnet*
knyttet til økt helserisiko gjennom en kvinnes liv, inkludert smerte, sjokk, infeksjon,
mangel på selvtillit og stigmatisering.
Kjønnslemlestelse er en grusomhet, en manifestasjon av kjønnsulikhet og en form for
vold i alle samfunn der det praktiseres. Istanbul-konvensjonen definerer den som en
form for vold mot kvinner i artikkel 38.a).
Under COVID-19-pandemien varslet UNPFA om risikoen for at 2 millioner jenter hadde
større sannsynlighet for å bli utsatt for FGM frem til 2030, noe som betyr en regresjon
av SDG 5.3.
Disse trendene krever en presserende og omfattende respons og investering av
ressurser for å forhindre denne skadelige praksisen.
Vi soroptimister, stå opp for kvinner og jenter. Vi oppfordrer alle stater til å ta en felles
tilnærming, en justering av politikk, med en omfattende strategi som lytter til frivillige
organisasjoner med erfaring i denne saken.

1. Det bør være ressurser på bakken, tjenester for overlevende, samt en sterk
utdanningsplan i lokalsamfunnene, øke bevisstheten om konsekvensene av FGM
og til slutt kriminalisere alle de som praktiserer eller fremmer den.
2. Straffelover, barnevernslover og sivile lover er nødvendig for å implementere
allerede eksisterende internasjonale og regionale traktater eller konvensjoner,
da det er svært lav forpliktelse fra regjeringer i denne saken;
3. Trente helsepersonell som utfører kjønnslemlestelse bør vite at de bryter jenters
og kvinners rett til liv, rett til fysisk integritet og rett til helse;
4. Vi trenger flere kvinnelige ledere, utdannede kvinner som tar ansvar, forberedt
på å påvirke sine lokalsamfunn og gjøre et ekte paradigmeskifte;
5. Kvinners empowerment er av avgjørende betydning for eliminering av denne
praksisen, da en bemyndiget kvinne vil være stemmen og styrken til å endre
dette instrumentet for stigmatisering av jenter og kjønnsulikhet;
6. Sosiale medier kan spille en avgjørende rolle både i å bringe riktig informasjon til
husholdninger og i å informere folk om positiv sosial endring;
7. Kapasitetsbygging, forskning, overvåking og evaluering blant alle aktører vil bidra
til å avslutte FGM.
Sist men ikke minst spiller Europas Soroptimistiske internasjonale og dets
medlemmer en nøkkelrolle i å nevne, dele uttalelser, stillingspapirer, varsle og
fremme mot FGM.
Vennligst spre denne meldingen om NULLTOLERANSE for FGM i samfunnet ditt.

Internasjonale instrumenter:
• Konvensjon mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff •
Pakt om sivile og politiske rettigheter
• Pakt om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter
• Konvensjon om eliminering av alle former for diskriminering mot kvinner (CEDAW)
• Konvensjonen om barns rettigheter
• Afrikansk charter om menneskerettigheter og folkerettigheter (Banjul-pakten) og dets protokoll om
kvinners rettigheter i Afrika
• Afrikansk charter om barns rettigheter og velferd
• Den europeiske konvensjonen om beskyttelse av menneskerettigheter og grunnleggende
frihetskonsensusdokumenter
• Beijing-erklæringen og plattformen for handling av den fjerde verdenskonferansen om kvinner •
Generalforsamlingens erklæring om eliminering av vold mot kvinner
• Handlingsprogrammet for den internasjonale konferansen om befolkning og utvikling (ICPD)
• UNESCO-verdenserklæring om kulturelt mangfold
• FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC), Kommisjonen for kvinners status. Oppløsning på å avslutte
kvinnelig kjønnslemlestelse. E/CN.6/2007/L.3/Rev.1.

