
Comissão Europeia - Declaração

Dia Internacional da Tolerância Zero para a Mutilação Genital Feminina:
Comissão apela ao fim deste crime, que viola os direitos humanos

Brussels, 3 de fevereiro de 2023

Em antecipação do Dia Internacional da Tolerância Zero para a Mutilação Genital Feminina, que será
assinalado em 6 de fevereiro de 2023, o alto representante da União para os Negócios Estrangeiros e
a Política de Segurança e vice-presidente da Comissão, Josep Borrell, a vice-presidente dos Valores
e Transparência, Věra Jourová, a vice-presidente da Democracia e Demografia, Dubravka Šuica, a
comissária da Igualdade, Helena Dalli, e a comissária das Parcerias Internacionais, Jutta Urpilainen,
uniram-se para reafirmar o forte empenho da UE para erradicar a mutilação genital feminina a nível
mundial e declararam o seguinte:

«A mutilação genital feminina é uma violação dos direitos humanos e uma forma de violência contra
as mulheres e as raparigas. Não traz quaisquer benefícios para a saúde e causa danos para o resto da
vida das mulheres e das raparigas.

Afeta mais de 200 milhões de pessoas em todo o mundo, estimando-se em 600 000 as que vivem na
Europa. Temos de tomar medidas firmes para assegurar a mudança e erradicar esta prática se
queremos alcançar a meta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (meta 5.3) para a
erradicação da mutilação genital feminina até 2030.

Para pôr termo às práticas de mutilação genital feminina, é necessário transformar as normas sociais
e de género envolvendo os homens e os rapazes. A UE apoia o Programa Conjunto FNUAP-UNICEF
para a eliminação da mutilação genital feminina com 18,5 milhões de euros desde 2016, tendo sido
criadas 1 758 coligações de homens e rapazes.

No ano passado, a Comissão propôs regras a nível da UE para combater a violência contra as
mulheres. As novas regras incluirão a criminalização da mutilação genital feminina em toda a UE.
Este ano, apresentaremos igualmente uma recomendação sobre a forma de prevenir, em primeiro
lugar, as práticas nocivas contra as mulheres e as raparigas.

Muitas vezes, a mutilação genital feminina não é realizada na UE, mas as raparigas são levadas para
um país terceiro para esse efeito. A partir de março, a polícia e os guardas de fronteira serão
alertados quando estiverem em contacto com uma pessoa em risco de violência de género, incluindo
a mutilação genital feminina, graças à modernização do Sistema de Informação de Schengen.

Celebramos este ano o 75.º aniversário da Declaração Universal dos Direitos do Homem: é tempo de
as mulheres e as raparigas deixarem de ser vítimas de violência de uma vez por todas. É nossa
responsabilidade proteger o seu direito à segurança e à autonomia física. Há que pôr termo à
mutilação genital feminina.» 

Contexto

A mutilação genital feminina compreende todos os procedimentos que envolvem a remoção total ou
parcial dos órgãos genitais externos femininos ou outros danos aos órgãos genitais femininos por
razões não médicas, segundo a definição da Organização Mundial da Saúde. Estima-se que 190 mil
raparigas, só em 17 países europeus, correm o risco de ser mutiladas e que na Europa vivem 600 mil
mulheres com as consequências da mutilação genital feminina. Todos os anos, chegam à Europa
enquanto requerentes de asilo pelo menos 20 000 mulheres e raparigas provenientes de países com
risco de mutilação genital feminina. A mutilação genital feminina é injustamente praticada por
diversas razões de ordem cultural ou social em raparigas, entre a infância e os 15 anos de idade. A
mutilação genital feminina constitui uma forma de violência contra as mulheres e as raparigas; tem
consequências físicas e psicológicas graves para toda a vida.

A Comissão Europeia está firmemente empenhada em pôr termo a todas as formas de violência
baseada no género, em consonância com as políticas da União em matéria de igualdade. Este
compromisso figura no Plano de Ação da UE para os Direitos Humanos e a Democracia 2020-2024, na
Estratégia da UE para a Igualdade de Género 2020-2025, no Terceiro Plano de Ação da UE em
matéria de Igualdade de Género e na Estratégia da UE para os Direitos da Criança, que visa pôr
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termo à violência contra as crianças, incluindo a mutilação genital feminina, na UE e fora dela. Em
consonância com estas políticas e com o nosso compromisso de pôr termo à mutilação genital
feminina na Europa e no resto do mundo, oferecemos apoio e cooperação às sobreviventes, às
famílias e comunidades afetadas, aos peritos e aos decisores políticos.

A Convenção do Conselho da Europa relativa à prevenção e ao combate à violência contra as
mulheres e à violência doméstica exige que a mutilação genital feminina seja criminalizada. A
Convenção foi assinada por todos os Estados-Membros da UE tendo sido, até à data, ratificada por 21
Estados-Membros. A Comissão tem vindo a trabalhar em conjunto com o Conselho com vista à
adesão da UE à convenção e continua determinada em que essa adesão da UE se faça.

Em 8 de março de 2022, a Comissão apresentou uma nova proposta para prevenir e combater a
violência contra as mulheres e a violência doméstica e adotará uma recomendação específica relativa
à prevenção de práticas nocivas, incluindo a mutilação genital feminina, em 2023. Entre as medidas
previstas, há a destacar apoio e proteção adicionais especializados para as vítimas da mutilação
genital feminina.

O programa Cidadãos, Igualdade, Direitos e Valores (CERV) disponibiliza financiamento para projetos
de combate à violência baseada no género, incluindo a mutilação genital feminina. No âmbito do
convite à apresentação de propostas DAPHNE de 2022, foram selecionados dez projetos, aos quais
foram atribuídos 5,6 milhões de EUR para tratar de questões como a prevenção do casamento infantil
na comunidade cigana na Bulgária, espaços seguros para as mulheres e raparigas migrantes
partilharem as suas experiências no Luxemburgo e, de um modo mais geral, envolver os jovens na
prevenção da mutilação genital feminina na Europa.

O mais tardar a partir 7 de março, as autoridades nacionais poderão contar com o apoio do Sistema
de Informação Schengen modernizado. Este sistema proporcionará às autoridades nacionais uma
nova categoria de alerta para prevenir a deslocação de potenciais vítimas identificadas, protegendo
as mulheres e raparigas vulneráveis em risco de se tornarem vítimas de violência de género,
incluindo a mutilação genital feminina.

A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança de 1989, da qual todos os Estados-
Membros da UE são partes, condena igualmente a violência contra as crianças, incluindo a mutilação
genital feminina. Em 2021, a Comissão adotou uma estratégia abrangente da UE para os direitos da
criança, a qual contém ações e recomendações concretas para pôr termo a todas as formas de
violência contra as crianças, incluindo a mutilação genital feminina.

No contexto da ação externa e da cooperação para o desenvolvimento, pôr termo à MGF continua a
ser uma ação-chave no âmbito do Plano de Ação da UE para os Direitos Humanos e a Democracia
2020-2024 e do Plano de Ação em matéria de igualdade de género 2021-2025. Tal reflete-se em
diálogos políticos, bem como em ações concretas, por exemplo através do apoio ao Programa Mundial
Conjunto FNUAP/UNICEF para a Eliminação da Mutilação Genital Feminina à iniciativa da Equipa
Europa sobre saúde e direitos sexuais e reprodutivos em África e ao Programa Regional para África da
Iniciativa Spotlight, que destinou 7,5 milhões de EUR à luta contra esta prática em 17 países
parceiros. Apesar das restrições durante a pandemia de COVID-19, cerca de 650 mil mulheres e
raparigas beneficiaram de serviços de luta contra a violência baseada no género, incluindo o apoio à
prevenção de práticas nocivas. A UE apoia também projetos de combate à mutilação genital feminina
a nível nacional através do seu Instrumento Europeu para a Democracia e os Direitos Humanos
(IEDDH). Por exemplo, na Somália, a UE apoia a capacitação das OSC para exercer pressão e
defender a adoção de políticas em matéria de mutilação genital feminina, ao passo que, no Sudão, a
UE apoia a reforma legislativa que visa pôr termo à mutilação genital feminina nas comunidades
rurais.

A UE também apoia o Programa Conjunto FNUAP-UNICEF para a eliminação da mutilação genital
feminina com uma contribuição total de 18,5 milhões de euros desde 2016. A UE procura transformar
as normas sociais e de género através de parcerias com homens e rapazes, o que é fundamental para
pôr termo à mutilação genital feminina. Até 2021, o programa tinha criado 1 758 coligações de
homens e rapazes para defender ativamente a eliminação da mutilação genital feminina nas
respetivas famílias e comunidades locais.

O Pacto em matéria de Migração e Asilo, apresentado pela Comissão em setembro de 2020, visa
igualmente reforçar as garantias de proteção disponíveis para as pessoas com necessidades especiais
e garante o direito à proteção internacional das mulheres e das raparigas que receiem ser
perseguidas ou que corram o risco de serem submetidas a mutilação genital.

Para mais informações

Páginas Web da Comissão Europeia sobre a violência baseada no género e a luta para pôr termo a
este flagelo
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Ficha informativa — Desmistificar a Mutilação Genital Feminina (MGF) 

Investigação do Instituto Europeu para a Igualdade de Género sobre a prevalência da mutilação
genital feminina
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Contactos para a imprensa:

Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)
Katarzyna KOLANKO (+ 32 2 296 34 44)
Cristina TORRES CASTILLO (+32 2 29 90679)

Perguntas do público em geral: Europe Direct pelo telefone 00 800 67 89 10 11 ou por e-mail
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