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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

A bejelentő azt javasolja, törvény
tiltsa meg a vallási okból,
egészségügyi
indikáció
nélkül
kiskorúan végzett körülmetélést,
nemi szerv csonkolását.
Álláspontja szerint a szülői
beleegyezés ehhez nem elegendő.
A gyermekek védelme érdekében
érett korban lehessen erről önállóan
dönteni.

lezárt

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma záró levelében kiemelte a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 6. § (1), (2), (5) bekezdésekben előírt
rendelkezéseket. Felhívta a figyelmet az ENSZ Gyermekjogi egyezmény 24. cikk 3. bekezdésére:
az Egyezményben részes államok megtesznek minden alkalmas, hatékony intézkedést annak érdekében, hogy
megszüntessék a gyermekek egészségére káros hagyományos szokásokat. Az egyezmény ezen bekezdése
fellépést követel meg a hagyományos, „a gyermekek egészségére káros” szokások
megszüntetésére, mely kitétel a női nemi szervek csonkítása miatti különös aggodalom miatt
került a szövegbe, s amely előírja minden potenciálisan ártalmas szokás felülvizsgálatát. A női
nemiszerv-csonkítás minden formája súlyosan sérti a lányok és nők emberi jogait. Sérti fizikai és
lelki integritásukat és fejlődésüket, az erőszak és megkülönböztetés tilalmához való jogukat, és
szélsőséges esetekben veszéllyel lehet az életükre is. Sérti továbbá a gyermekek lehető legjobb
egészségügyi állapothoz, a testi integritáshoz való jogát és az erőszak elleni védelemhez való
jogát is. Hacsak azt orvosi, egészségügyi megfontolások nem indokolják, az eljárás a lányokat és
nőket komoly egészségügyi kockázatoknak teszi ki, és életveszélyes következményeket vonhat
maga után. A legtöbb országban, így az Európai Unió (a továbbiakban: EU) tagállamaiban is
illegális.
Az EU 2013-ban új stratégiát indított e gyakorlat megszüntetésére, és elköteleződött amellett,
hogy együttműködve véget vessen a női nemi szervek megcsonkításának.
„A kultúra, szokás, vallás, hagyomány vagy az úgynevezett »tisztesség« nem indokolhat semmilyen, a nőkkel
szemben elkövetett erőszakot.” Február 6-a a női nemi szerv megcsonkításával szembeni zéró
tolerancia nemzetközi napja. Ezen a napon fel kell hívnunk a figyelmet az emberi jogok ezen
megsértésére, melynek az ENSZ szerint egyetlen generáció alatt véget lehetne vetni.
Az UNICEF 1979 óta küzd a női nemiszerv-csonkítás ellen, melynek leghatékonyabb eszközét a
tájékoztatásban és az oktatásban látja.
A fiúk körülmetélésének kérdése is hasonló gyermeki jogokat vet fel, még akkor is, ha ez sokkal
elfogadottabb, mint a lányok esetében, ahol valóban csonkításnak, bántalmazásnak definiáljuk. A
körülmetélés a legrégibb és talán a legelterjedtebb műtéti beavatkozás. A körülmetélés szigorú
vallásos előírás - „a szövetség jele” – a zsidó férfiak számára, akiknél a születés utáni nyolcadik
napon végzik el, és kötelező szokás a muzulmánok között, akik legkésőbb a serdülőkor előtt,
különböző életkorokban végeztetik el. Becslések szerint a világon a férfiak 35-40%-a körül van
metélve. Pontos eredete és a szokás kialakulásának okai nem egyértelműek, indokoltsága vagy
indokolatlansága olyan országokban is éles viták tárgya, ahol egyébként a csecsemők rutinszerű
körülmetélése több nemzedék óta hagyomány. Alapvetően azonban a fiúk esetében is a
preventív jellegű körülmetélés gyakorlata a kérdéses, ez váltja ki a vitákat.

