Διακύρηξη για τις Ευρωπαϊκές Εκλογές 2019
Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 30% των γυναικών επιρεάζονται από τηνβία με βάση το φύλο και τουλάχιστον 200
εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια πλήττονται από τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων (ΑΓΓΟ) ,
παγκόσμια πρακτική που συνδέεται στενά με κοινωνικούς κανόνες που διαμορφώνονται από την παράδοση και δεν
συνδέεται με καμία συγκεκριμένη θρησκεία. Στην Ευρωπαική Ενωση, μία στις τρεις γυναίκες και κορίτσια έχουν
υποστεί βία από την ηλικία των 15 ετών και σήμερα περίπου 1 εκατομμύριο γυναίκες και κορίτσια ζουν με τις δια βίου
συνέπειες του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων .
Τα τελευταία 5 χρόνια, η ΕΕ δεσμεύτηκε να εξασφαλίσει καλύτερη πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και των
κοριτσιών, μεγαλύτερη προστασία των επιζώντων, δίωξη για τους δράστες και πιο ολοκληρωμένες πολιτικές για
αποτελεσματικό συντονισμό των προσπαθειών για την εξάλειψη της ανισότητας των φύλων. Τα Ευρωπαϊκά νομοθετικά
σώματα έχουν δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα του ΑΓΓΟ τόσο στην Ευρώπη όσο και πέρα από αυτήν,
εφαρμόζοντας ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης , την κατανομή των πόρων, την υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών που
εργάζεται πάνω στο θέμα και την έκκληση για πολιτική δέσμευση για τον τερματισμό του ΑΓΓΟ και προστασία των
κοριτσιών που κινδύνευουν να το υποστούν.
Ωστόσο, πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά , και είναι καιρός να εντατικοποιήσουμε τις δεσμεύσεις και τις δράσεις για να
διασφαλίσουμε ότι ο ΑΓΓΟ θα παραμείνει μια πρακτική του παρελθόντος. Πρέπει να συνεχίσουμε να βαδιζουμε
μπροστά για έναν κόσμο απαλλαγμένο από βία στις μελλοντικές γενιές.
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τον τερματισμό του ΑΓΓΟ (End FGM European Network) και τα μέλη του ζητούν από τους
υποψηφίους των 2019 Ευρωπαϊκών Εκλογών να δεσμευτούν στα ακόλουθα 7 Σημεία :
1. Διατήρηση και κλιμάκωση των δεσμεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της βίας κατά των
γυναικών και των κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένων και όλων των μορφών ΑΓΓΟ
2. Υποστήριξη για την κύρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, για να τηρηθούν
τα διεθνή πρότυπα προώθηση μιας ολιστικής και ολοκληρωμένης προσέγγισης σε σχέση με τη βία κατά των
γυναικών και ΑΓΓΟ
3. Το θέμα του ΑΓΓΟ δεν πρεπει να χρησιμοποιηθεί για τροφοδότηση ξενοφοβικού, αντι-μεταναστευτικού ή
ισλαμοφοβικού λόγου και δράσεων. Η πολιτική ασύλου πρέπει να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι
γυναίκες και τα κορίτσια που έχουν υποστεί ΑΓΓΟ πρέπει να λαμβάνουν επαρκή προστασία
4. Εμπλοκή των κοινοτήτων που επηρεάζονται απο τον ΑΓΓΟ στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση
δράσεων που τους αφορούν, και κατανομή πόρων με βιώσιμο, ευέλικτο και προσιτό τρόπο
5. H νεολαία πρεπει να αντιμετωπιστεί ως φορέας και ισχυρός παράγοντας αλλαγής, για να ακουστεί και να
διασφαλιστεί η συμμετοχή των νέων στις δράσεις και τις πολιτικές που τους αφορούν
6. Παροχή μεγαλύτερης γεωγραφικής ευελιξίας των προγραμμάτων χρηματοδότησης για την υλοποίηση
προγραμμάτων ώστε να χτιστούν γέφυρες για την επίτευξη της παγκόσμιας εξάλειψης του ΑΓΓΟ με διεθνικό
τρόπο
7. Οι σχετικοί επαγγελματίες πρέπει να είναι πλήρως εκπαιδευμένοι γύρω από τo ζήτημα του ΑΓΓΟ για την παροχή
καλύτερης στήριξης στις γυναίκες και τα κορίτσια που επιρεάζονται ή κινδυνεύουν σε στενή πάντα συνεργασία με
τις κοινότητες

