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El cor no
se’n dol?
Les lleis d’estrangeria de
l’Europa comunitària, tot i
algunes diferències, preveuen que una persona estrangera amb residència
legal que comet un delicte,
en lloc de ser castigada amb
pena de presó, pugui ser expulsada. Un dels àmbits en
què això es duu a la pràctica
és en el cas de mutilacions
genitals femenines: un
pare/mare que hagi practicat aquesta agressió contra
una filla –a l’Estat espanyol,
és el delicte tipificat a l’art.
149.2 del Codi Penal–, ja
sigui en territori de l’Estat o
a l’estranger, sol ser expulsat. Arregla res, això?
Diu el refrany que del que
els ulls no veuen, el cor no
se’n dol. Doncs no. És com
amb la petjada ecològica: si,
posem per cas, l’electricitat
ens arriba a les Balears a tra-

Les menors d’entre 4 i 14 anys són les principals víctimes de la mutilació genital. A
l’Àfrica i a Àsia és on més es pateix aquesta flagrant violació dels drets humans, tot i
que a Europa o als EUA n’augmenten els casos a causa del fenomen de la immigració
PALMA Cada any, prop de tres milions de nines i dones són víctimes de l’ablació genital en el
món, és a dir, 8.000 per dia, i la
majoria d’aquestes mutilacions,
que comporten greus riscos per a
la salut, es practiquen durant la
infància, entre els 4 i els 14 anys.
Són xifres elaborades per organitzacions no governamentals
que tornen a posar de manifest la
violació dels drets fonamentals
que suposa aquesta pràctica.
L’ablació femenina comprèn
tots els procediments quirúrgics
que consisteixen en l’extirpació
total o parcial dels genitals externs o altres intervencions practicades en els òrgans genitals femenins per motius culturals o no
terapèutics.
Unicef estima que a l’Àfrica 70
milions de nines i dones han
estat sotmeses a l’ablació. En els
darrers anys, aquesta pràctica ha

Solidaris

augmentat a Europa, Austràlia,
Canadà i Estats Units, a conseqüència dels immigrants procedents dels continents africà i asiàtic. Segons les dades de Red Activas, una plataforma formada per
12 ONG, a Europa hi ha 180.000
dones en risc de ser mutilades.
Precisament, diumenge passat,
amb motiu del Dia internacional
contra la mutilació genital femenina, la UE va reafirmar el seu
compromís de treballar per a
l’eradicació d’aquesta pràctica.
En un comunicat conjunt, l’alta
representant de la UE, Catherine
Ashton, i la comissària europea
de Justícia, Viviane Reding, expressaren una vegada més la
seva condemna i apostaren per
promoure mesures que condueixin a l’eradicació d’aquesta pràctica. Per aquesta raó, reiteraren
el compromís de “continuar
combatent la violència amb base

de gènere a la Unió Europea i en
les seves relacions exteriors”.
L’ablació es practica com a manera de mitigar la sexualitat femenina, també perquè es creu que els
genitals són bruts i antiestètics, i
perquè simbolitza el ritus d’iniciació de les nines en l’edat adulta.
A més, per alguns la mutilació genital és un precepte religiós.

Danys irreparables
No obstant això, els metges adverteixen que l’ablació causa
danys irreparables i pot causar la
mort, a més del contagi de la sida
i de l’hepatitis, infeccions agudes
i septicèmia, entre altres malalties. A llarg termini, és causa d’infertilitat, d’infeccions cròniques,

L’ablació causa
danys irreparables:
pot produir greus
infeccions i fins i tot
pot causar la mort
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Les agressions
genitals no se
solucionen
llevant-se
el problema
de davant
vés d’un cable submarí que
ens connecta amb la Península, no vol dir que haguem
reduït la contaminació, simplement s’originarà a una
altra banda. Igualment, les
agressions contra la integritat genital no se solucionen
llevant-nos el problema del
davant. I evidentment, no
s’aconseguirà res reduint
l’ajuda al desenvolupament
un 23%, com ha quantificat
Intermón la retallada pressupostària espanyola per a
enguany. Si la defensa dels
drets humans no està acompanyada de recursos i d’accions en tots els camps –social, polític, jurídic–, ja se’n
poden fer, de declaracions
institucionals, que les
bones paraules se les emportarà la brisa més lleugera.•

Cada dia. Aquest és el nombre
de nines i dones que pateixen
cada dia l’ablació al món. L’Àfrica i
Àsia són els continents on més es
practica.•

Campanya que féu servir Amnistia Internacional contra la
mutilació genital femenina.

de relacions sexuals doloroses i
pot originar complicacions durant l’embaràs i el part, tant per a
les dones com per als nadons.
Red Activas subratlla que allò
habitual és que la mutilació es
faci sense anestèsia, sense les
condicions higièniques mínimes
i que no la portin a terme professionals sanitaris. Per tot això,
aquesta plataforma considera
que, per eradicar-la, cal “intensificar els esforços” i donar suport
a totes aquelles accions i polítiques que a cada país o ètnia
hagin demostrat ser útils.
Mentrestant, des de l’ONG
World Vision remarquen el gran
paper que ha de jugar l’educació
en la població, amb la finalitat
d’evitar que més nines continuïn
sofrint aquesta primitiva pràctica
impròpia d’un món que es diu
global.• Agències

