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1. L’ORIGEN
La pràctica de la mutilació genital femenina (MGF) es realitza de diverses
formes en uns quaranta països, d’aquests, 28 són africans; la resta són països
del Pròxim Orient i Àsia. Cada vegada més es troben pràctiques de MGF a
Europa, Austràlia, Canadà i EUA, sobretot entre immigrants d’aquest països.
Es desconeix el seu origen, però es considera que podria ser una pràctica
mil·lenària sorgida a l’antic Egipte, prèvia a l’Islam, que es va difondre a través
de la influència de la civilització egípcia. Això implicaria que la practiquin els
cristians coptes d’Egipte i del Sudan, els jueus falaixa d’Etiòpia i tribus africanes
de culte animista.
Tot i que es trobem comunitats musulmanes que tradicionalment la practiquen,
es pot afirmar que no és un precepte islàmic, ni tampoc cap de les religions
principals. Per això, les zones d’influència islàmica, com pot ser el Marroc,
Algèria i Tunísia mai han estat vinculats amb aquesta pràctica.
A l’Àfrica Subsahariana, la mutilació genital femenina es practica a tota la
franga del Sahel, i va perdent força a mesura que ens acostem a la zona
equatorial. A partir d’aquest punt ja no es practica, tret en els països de la zona
dels grans llacs: Kenya, Uganda, Rwanda, Tanzània i Malawi (veure mapa)
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1) Benín, 2) Burkina Faso, 3)Camerun, 4) Costa d’Ivori, 5) Djibuti, 6) Egipte, 7) Eritrea, 8) Etiòpia, 9)
Gàmbia, 10) Gana, 11) Guinea, 12) Guinea Bissau, 13) Kenya, 14) Libèria, 15)Malí, 16) Mauritània, 17)
Níger, 18) Nigèria, 19) Rep. Centrafricana, 20) Rep. Congo, 21) Senegal, 22)Serra Leone, 23)Somàlia,
24)Sudan, 25) Tanzània, 26) Togo, 27) Txad, 28) Uganda, 29) Yemen, 30) Oman
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2. CONCEPTE I TIPOLOGIES
La mutilació genital femenina (MGF) és un nom genèric donat a pràctiques
tradicionals que impliquen l’extirpació total o parcial dels genitals externs
femenins o altres agressions als òrgans genitals de les dones; per raons
culturals, religioses o altres, amb finalitats no terapèutiques.
Hi ha diversos tipus de MGF:
TIPUS I
TIPUS II
TIPUS III
TIPUS IV

Supressió del prepuci amb o sense supressió de tot o part del
clítoris
Supressió del clítoris amb extirpació total o parcial dels llavis
menors.
Supressió de part o tots els òrgans genitals i sutura de
l’obertura vaginal.
Punció, perforació o incisió dels clítoris i/o dels llavis
Estirament dels clítoris i/o llavis
Cauterizació dels clítoris i dels teixit que l’envolta.
Raspat del teixit que envolta l’orifici vaginal o tall de la vagina.
Introducció de substàncies o d’herbes corrosives a la vagina
per causar sagnat amb la finalitat d’estrènyer el canal vagina...

El tipus de mutilació, edat i la manera com es practica depèn del país, el grup
ètnic i l’origen socioeconòmic. Generalment es realitza en nenes en edats entre
4 i 10 anys, tot i que es pot practicar també a nadons i dones adultes.
En general, la MGF la practiquen metges tradicionals, barbers, ancianes
especialment entrenades o assistentes del part; amb instruments, sovint, molt
rudimentaris (ganivets de cuina, fulles d’afeitar, tisores, llaunes, trossos de
vidre...) sense cap precaució d’anestèsia i d’asèpsia. El mateix instrument
tallant s’utilitza per vàries nenes, amb el risc d’infecció que això comporta.
El tipus més comú de MGF és la supressió del clítoris i dels llavis menors (80%
dels casos); la forma més extrema, la infibulació (tipus III), afecta a prop dels
15% de les dones que han patit mutilacions.
S’estima que el nombre de noies i dones mutilades oscil·la entre 100 i 140
milions. Cada any 2 milions de noies estan en risc de patir una mutilació
genital.
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3. MOTIUS PELS QUALS ES PRACTICA LA MGF
Les raons i idees, moltes de les quals errònies, per portar a terme les
mutilacions genitals femenines, són les següents:
3.1 MOTIUS RELACIONATS AMB LA IDENTITAT CULTURAL
•
•
•
•
•

El costum i tradició que determinen el rol de la dona dins de la comunitat
Ritus d’inici a la pubertat social
Per ser acceptada dins de la comunitat
Per assolir una determinada posició social
Hàbit normalitzat

3.2 MOTIUS I IDEES RELACIONADES AMB LA IDENTITAT SEXUAL
•
•

Símbol de feminitat
Diferenciació sexual home/dona

3.3 IDEES RELACIONADES AMB EL CONTROL DE LA SEXUALITAT
•
•
•
•
•
•

Fomenta la virginitat i la castedat
Mitiga el desig sexual
Garanteix la fidelitat conjugal i evita relacions extraconjugals
Prevé la promiscuïtat
Augmenta les possibilitats per al matrimoni
Incrementa el plaer sexual masculí

3.4 IDEES RELACIONADES AMB LES FUNCIONS REPRODUCTIVES
•
•
•

Augmenta la fertilitat
Les dones no mutilades no poden tenir fills
Millora la seguretat i facilita el part

3.5 MOTIUS D’HIGIENE, ESTÈTICA I SALUT
•
•
•
•
•
•

És signe de netedat i puresa
Els genitals són lletjos i voluminosos i poden créixer
Si el clítoris toca el penis l’home pot morir
Si el clítoris toca el cap del nadó durant el part, aquest morirà
És beneficiós per la salut
Als homes també se’ls circumcida

3.6 MOTIUS RELIGIOSOS
•

És un precepte islàmic emanat de l’Alcorà
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3.7 MOTIUS ECONÒMICS
•

Manteniment de l’status i sous de les persones que practiquen la mutilació
genital femenina.

4. CONSEQÜÈNCIES
Encara que la MGF no es fa amb la intenció de causar dany a les nenes o
dones, els efectes perjudicials que provoquen la converteixen en un acte de
violència de gènere.
La MGF és una pràctica profundament arrelada en algunes comunitats, però
cal considerar-la com una forma de violència que provoca serioses
conseqüències per a la salut, tant físiques com psíquiques.
4.1 COMPLICACIONS IMMEDIATES:
1. La mort
2. Hemorràgies
3. Infeccions diverses
4. Dolor sever
5. Xoc provocat pel trauma psicològic, dolor o esgotament per crits
6. Lesions a òrgans veïns com: uretra, vagina, perineu, recte.
7. Retenció urinària
4.2 COMPLICACIONS TARDANES
1. Complicacions relacionades amb la sexualitat i fecunditat: relacions
sexuals doloroses, dificultats en el part i problemes de la mare i fill/a.
2. Malalties de transmissió per la sang: VIH, hepatitis B...
3. Infecció tracte urinari
4.3 CONSEQÜÈNCIES PSICOLÒGIQUES I SEXUALS
1. Ansietat
2. Depressió
3. Terror
4. Sentiments d’humiliació
5. Dificultats sexuals
6. Primeres relacions sexuals molt doloroses i perilloses
7. Incapacitat d’obtenir plaer en les relacions sexuals
8. Frigidesa
5. MARC JURÍDIC
La mutilació genital femenina, és una atac contra la integritat física de la
persona, per tant a nivell legal, es considera un delicte de lesions, tipificat en
l’article 149 del Codi Penal.
Informació extreta del protocol de prevenció de la Mutilació Genital
Femenina de la demarcació de Girona. Octubre 2003.
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