


Lan honen bibliografia-erregistroa Eusko Jaurlaritzaren Bibliotekak sarearen 

katalogoan aurki daiteke: 

http://www.bibliotekak.euskadi.net/WebOpac

Argitalpena: 

1.a, 2016ko apirila

Ale-kopurua:

500 ale

© Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioa  

 Osasun Saila

Internet:

www.euskadi.eus

Argitaratzailea:

Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia 
Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco
Donostia-San Sebastián kalea 1

01010 Vitoria-Gasteiz

Itzultzailea:

Lete Itzulpenak Traducciones, S.L.

Diseinua:

Begoña Paino Ortuzar

Inprimaketa:

Gráficas Irala 

Lege gordailua:

xxxxxxxxxx



Emakumeen Genitalen Mutilazioa jokabide zitala da, eta herrialde garatuetan 
bizi garenontzat ezkutuan geratzen da. Osasun-profesionalek osasun-arazotzat 
eta emakume nahiz haurren eskubideen urraketa larritzat hartu behar 
dugu EGMa; bestela, nekez lagun dezakegu jokabide horren prebentzioan 
eta gure autonomia-erkidegoan praktika hori jasan dezaketen neskatxa eta 
emakumeengan izan ditzakeen ondorioak saihesten. 

Ez da kasualitatea, patua baizik. 
Bilatzen duguna baino ez dugu aurkitzen, 

eta bihotzaren barru-barruan dagoen hori da
bilatzen duguna. 
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Aurkezpena

Gidaliburu honen bitartez, gaur egun emakumeen genitalen mutilazioari (aurrerantzean, 
EGM) buruz dakiguna zabaltzea lortu nahi dugu, bai eta EAEko osasun-arloko eta arlo 
soziosanitarioko profesionalei nola jardun behar duten gomendatzea ere, horrelako praktikak 
egiten dituzten herrialdeetatik datozen etorkinen komunitateekin lan egin behar dutenerako. 
Helburua zera da, horrelako praktikak jasan dituzten emakume eta neskei arreta emateko jardun 
eraginkorrak eskaintzea eta, bereziki, gure autonomia-erkidegoan bizi diren neskatxa gehiago 
EGMaren biktima izan daitezen saihestea.

Izan ere, horrelako praktikak egiten diren herrialdeetatik etorritako emakumeak Euskadiko 
osasun-zerbitzuetara joaten hasi direlarik, egoera horiek nola errekonozitu eta egoera horien 
aurrean nola jokatu behar den azaldu nahi dugu tresna honen bitartez. 

Osasun-arloko profesionalei eta arlo soziosanitarioan lan egiten dutenei lanerako euskarri bat 
eskaini nahi diegu genitalen mutilazioa jasan duten emakumeak modu atsegin eta profesionalean 
artatu eta tratatu ditzaten, eta zenbaitetan gertatu ahal izan denez, harridurazko edo jakin-minezko 
adierazpenak saihesteko. Emakume horiekin eta haien ingurunearekin konfiantzazko harremana 
lortzea da gure xedea; izan ere, emakume horiek eta beren bikotekideek beren gorputzaren eta 
beren ongizatearen beste kontzientzia bat hartzeko abiapuntua da hori, eta hartara, elkarrizketaren 
bitartez haien alabek ere mutilaziorik jasan behar ez izatea lortu nahi dugu.

Dokumentuak bi atal ditu, elkarren mendekoak: lehenengo atala sozio-antropologiko, etiko 
eta juridikoa da; zati horretan, fenomenoaren motibazio psikologiko, ekonomiko, sozial eta 
kultural sakonak bildu ditugu, fenomenoak Euskadin zenbateko dimentsioa duen azalduko 
dugu, moralki onartezina den praktika baten oinarri etikoa aurkeztu, eta fenomenoari aurre 
egiteko zer lege-tresna ditugun adierazi. Bigarren atalean, aldiz, jarraibideak emango dizkiegu 
osasun-arloan eta arlo soziosanitarioan etorkinen komunitateekin lan egiten dutenei, EGMaren 
prebentzioa eta arreta behar bezala landu ditzaten lanbide-jardunean.

Horregatik guztiagatik, gidaliburu honen lehenengo zatia bigarrena bezain garrantzitsua da. 
Ez dugu nahi arazoari osasun-arlotik begiratzen dion ikuspegi bakarra eskaini, zeren EGMa ez 
baita patologia bat, kontzientzia indibidualean eta kolektiboan errotuta dauden sinesmenen 
ondorio baizik, eta pertsonaren osasunaz arduratu nahi badugu, sinesmen horiek ezin ditugu 
alde batera utzi.

Baina gidaliburu hau argitaratzea ez da, berez, helburua, ezta bidearen amaiera ere. 
Helburua EGMa desagerraraztea da, eta gidaliburu hau helburua betetzeko bidearen hasiera 
baino ez da. Hemendik eta une honetatik aurrera, lan hau zuzenki inplikatutako profesionalen 
artean zabaldu behar dugu, eta prebentzio-ekintza eraginkorra ahalbidetuko duten trebetasunak 
eta jakintza eskuratzeko beharrezkoa den prestakuntza programatu beharko dugu.

Giza Eskubideen Adierazpenaren oinarri diren printzipio eta balioekin, pertsonen duinta-
sunarekin, emakumeen oinarrizko askatasunak baliatzearekin eta adingabeko nesken interes 
handiena lortzearekin bat ez datozen kultura-tradizioak zilegiztatzeari aurka egitea da lan honen 
funtsezko premisa.

Jon Etxebarria Cruz
Osakidetzako Zuzendari Nagusia

Jon Darpón Sierra
Osasuneko sailburua 



11

Aurkibidea

Lanbide jarduna testuinguruan kokatzea
eta oinarrizko printzipioak

EGMaren aurkako jarduketa profesionalerako oinarrizko printzipioak ....................19

Ikuspegi hirukoitza: Giza eskubideak, generoa eta haurren defentsa.....................19

Prebentzioaren enfasia ............................................................................................................20

Neska adingabearen interes gorena. Bigarren mailako 
biktimizazioa saihestea ...........................................................................................................20

Koordinazioa, diziplinartekotasuna eta sareko lana ......................................................20

Prestakuntza, sentsibilizazioa eta ezagutza-sorrera ......................................................21

Familiekin lan egitea, estigmatizazioa saihestuta .........................................................21

Komunitateko eta kulturarteko lana ...................................................................................21

Emakumeen ahalduntzea prebentziozko esku-hartzearen estrategia
eta helburu gisa .........................................................................................................................22

LEHENENGO ATALA

Esparru antropologikoa, etikoa eta juridikoa

1. Esparru kontzeptuala eta antropologikoa ....................................................................27

ZER DA? ........................................................................................................................................27

ZER MOTA DAUDE ETA ZENBAT URTEREKIN EGITEN DA? ...................................28

NON EGITEN DA ETA NORK EGITEN DU? ......................................................................29

NOIZTIK ETA ZERGATIK EGITEN DA? ..............................................................................32

ZER ONDORIO ERAGITEN DITU OSASUNEAN? ...........................................................34



12

emakumeen genitalen mutilazio 
EUSKADIKO OSASUN SISTEMAN GOMENDATUTAKO JARDUNEN GIDALIBURUA

2. Kasuistika ................................................................................................................................. 36

INTZIDENTZIA/PREBALENTZIA ....................................................................................... 36

EGMaren DATU DEMOGRAFIKOAK EUSKAL 
AUTONOMIA ERKIDEGOAN ............................................................................................... 37

3. Oinarri etiko eta juridikoa ................................................................................................ 43

OINARRI ETIKOA ................................................................................................................... 43

ESPARRU JURIDIKOA .......................................................................................................... 45

GATAZKA ETIKOAK. ERANTZUKIZUNAREN ETIKA ................................................. 49

ESKUBIDEAK, BETEBEHARRAK ETA ERANTZUKIZUNAK ................................... 52

BIGARREN ATALA

Gomendatutako jardun soziosanitarioak

1. Prebentzioko jardun orokorrak ....................................................................................... 59 

AINTZAT HARTU BEHARREKO ARRISKU-FAKTOREAK ......................................... 61

ARRISKU-FAKTOREAREN ARABERAKO PREBENTZIO-JARDUNAK  ................ 61

2. Jardunak detektatzeko/esku hartzeko puntuen arabera .................................... 66 

GINEKOLOGIA/OBSTETRIZIAKO EKIPOA ..................................................................... 66 

PEDIATRIAKO EKIPOA ......................................................................................................... 70

FAMILIA ETA KOMUNITATEKO MEDIKUNTZAKO EKIPOA ................................... 73

GIZARTE-LANEKO EKIPOA ETA GIZARTE-ZERBITZUAK  ...................................... 75

3. Koordinazioa beste agente batzuekin ........................................................................ 79

4. Osakidetzako profesionalen sentsibilizazioa/prestakuntza .............................. 81



13

Aurkibidea

Eranskinak          

I. Eranskina: EGM moten irudiak ................................................................................ 87

II. Eranskina: Mapak .......................................................................................................... 89

III. Eranskina: Taulak eta grafikoak ........................................................................... 91

IV. Eranskina: “Prebentziozko konpromisoaren” dokumentua ..................... 95

V. Eranskina: Erregistroak Historia Klinikoan ....................................................... 96

Bibliografia

EGMari BURUZ GAZTELANIAZ ARGITARATU DIREN GIDALIBURUAK ............ 98

ARTIKULUAK, AZTERLANAK, LIBURUAK ................................................................... 99





Lanbide jarduna 
testuinguruan kokatzea
eta oinarrizko printzipioak



Lanbide jarduna testuinguruan kokatzea eta oinarrizko printzipioak

17

Lanbide jarduna testuinguruan 
kokatzea eta oinarrizko printzipioak

Emakumeen Genitalen Mutilazioa (EGM) jardunbide kaltegarria da, eta emakumeen eta 
neskatoen giza eskubideen urraketa larritzat jotzen da nazioartean. Emakumeen aurkako 
indarkeriaren muturreko adierazpena da, eta genero-desoreka eta -bereizkerian du jatorria.

Istanbulgo Hitzarmena (Europako Kontseiluaren Hitzarmena, emakumearen kontrako 
indarkeriaren eta etxeko indarkeriaren aurkakoa) 2011ko maiatzaren 11n sinatu zen, 
eta Espainiako Estatuan 2014ko abuztuaren 1ean jarri zen indarrean. Hura sinatu 
zuten herrialdeek mutilazioa nazioartean jazartzeko konpromisoa hartu zuten, justizia 
unibertsalaren murrizketa posibleak horretarako eragozpen izan gabe. Hain zuzen, 
Emakumeen genitalen mutilazioei buruzko 38. artikuluan, honako hau eskatzen zaie 
herrialdeei: beharrezko neurriak hartzea, direla legegintzakoak, direla bestelakoak, 
delitu gisa tipifika dadin emakume bati nahita ezpain handiak, ezpain txikiak nahiz 
klitoria osoki edo partzialki zatitzea, oztopatzea edo beste edozer modutan mutilatzea, 
bai eta emakume nahiz neskato bat EGMa jasatera behartzea edo xede horretarako 
baliabideez hornitzea ere. 

Euskadin, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeari 
jarraiki, emakumeen aurkako indarkeriatzat jotzen da “sexuaren ziozko edozein 
ekintza bortitz joko da emakumeen aurkako indarkeriatzat, baldin eta ekintza horrek 
emakumeari kalte fisiko, sexual edo psikologikoa edo sufrimendua ekartzen badio edo 
ekar badiezaioke. Jokaera horien artean sartuko dira halaber emakumea ekintza horiek 
egitearekin mehatxatzea, hertsapenak egitea edo askatasuna arbitrarioki kentzea, bizitza 
publikoan edo pribatuan”. 

Lege horren esparruan, Euskal Autonomia Erkidegoko Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako VI. planak ezartzen du zer gidalerrok eta zer ildo nagusik orientatu behar 
duten X. legealdiko euskal botere publikoen jarduketa berdintasunaren arloan. Plan horren 
III. ardatzak, emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteari buruzkoak, esplizituki 
jasotzen du gure inguruan agertzen ari diren emakumeen aurkako indarkerien kontra esku 
hartu behar dela; esaterako, EGMaren eta sexu-esplotazioa helburu duen salerosketaren 
kontra. Horrez gain, plan horrek beste hainbat helburu estrategiko eta operatibo jasotzen 
ditu emakumeen aurkako indarkeriari buruz sentsibilizatzeari eta prebenitzeari dagokionez, 
bai eta indarkeria horren biktimak detektatzeari eta osoki artatzeari dagokionez ere.

Bai, hala da, EGMa ez da gure komunitatearekin zerikusirik ez duen zerbait; izan ere, 
migrazio-mugimenduen ondorioz, etorkinekin batera iristen zaizkigu haien kultur usadioak 
ere: nola gizateria osoarentzat ondasun direnak, hala desagerrarazi beharreko usadio-ohitura 
kaltegarriak ere. EAEn, EGMa egiten den herrialdeetatik datozen 11.000 pertsona inguru 
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bizi dira; herrialde horietatik datozen 0-14 urteko nesken kopurua 1.000 ingurukoa da1. 
Neska horiek mutilaziotik babestea, alarmismorik eta «arduragabekeriarik» gabe, euskal 
botere publikoen eginbeharra da. Alarmismorik gabe, bistakoa baita neskato gehienak ez 
daudela mutilazioa sufritzeko arriskuan; izan ere, jatorrizko herrialdeaz gain, etnia eta 
bestelako arrisku-adierazle batzuk ere hartu behar dira kontuan kasu jakin bakoitzean: 
adibidez, amaren eta aitaren hezkuntza-maila eta, batez ere, zer iritzi duten biek EGMari 
dagokionez. Eta arduragabekeriarik gabe, zeren eta arrisku estatistikoaren berri ematen 
digun jatorri geografikoa ezagututa, beharrezkoa baita erne eta arduratsu jokatzea eta haur 
edo nerabe bakoitzak benetan duen arrisku zehatza aztertzea, kasu bakoitzean egokiak 
diren neurriak hartu ahal izateko. 

EGMa emakumeen eta nesken aurkako jardunbide kaltegarria da, baina ez da bakarra; 
hari heltzeko, aintzat hartu behar dira genero-desorekan oinarritutako beste kultur usadio 
tradizional guztiak. lldo horretan, 2015-2030 aldiko garapen jasangarrirako helburuen 
artean2 jaso da “emakume eta neska guztientzat kaltegarria den jardunbide oro ezabatzea, 
esaterako haurren ezkontza goiztiar eta behartua edo emakumeen genitalen mutilazioa”. 
Baina, horrez gain, badira gogorarazi beharreko beste jardunbide kaltegarri batzuk, hala 
nola emakumeak elikatzera behartzea; emakumeei beren emankortasunaren kontrola 
galarazten dieten tabu eta jardunbideak; erditzearekin lotutako elikadura-tabuak eta 
jardunbide tradizionalak; semeak izatea nahiago, horrek alabaren estatusarentzat dakarren 
guztiarekin; nesken haur-hilketa; haurdunaldi goiztiarrak; edo ezkonsaria. 

Beharrezkoa da emakumeen eta nesken aurkako jardunbide kaltegarri guztiak batera 
eta elkarrekin lotuta ulertzea, guztiek baitituzte oinarritzat genero-desoreka eta sexu-
bazterkeria. Ildo horretan, azken hamar urteetan mundu osoan areagotzen ari diren hiru 
jardunbide kaltegarri hauei batera heltzea proposatu du NBEk: hain zuzen, gizonezko 
semea nahiago izateari eta horrekin lotutako jaio aurretiko hautaketari; Emakumeen 
Genitalen Mutilazioari, eta haurren ezkontza goiztiar eta behartuari. 

Gainera, EAEn EGMari heltzeko, funtsezko giltzarri bat planteatu nahi dugu: herriak, 
komunitateak eta familiak ez laidoztatzearena. Izan ere, bateragarriak dira, batetik, giza 
eskubideen defentsan eta emakumeei eta neskei kalte egiten dieten jardunbide kaltegarriak 
desagerrarazteko lanean erabakitasunez jokatzea, eta, bestetik, usadio bakoitza bere 
testuinguru zehatzean ulertzeko behar den ezagutza eta sentikortasunaren sustatzea, 
azken helburua EGMa pairatzen dutenak berriro ez biktimizatzea izanik. 

Gure planteamenduaren beste funtsetako bat zera da: saihestekoa da arretaren erdigunean 
osasunaren inguruko argudioak soilik jartzea edo alderdi hori gehiegi azpimarratzea. 
Izan ere, osasunaren gaiari heltzeak ondorio makur bat dauka; hain zuzen, zenbait 
herrialdetan jardunbide hori medikalizatzen ari direla. Hortaz, gaiari komunitatean heldu 

1 Diagnostikoa. Emakumeen Genitalen Mutilazioa Euskal Autonomia Erkidegoan. Emakunde Emakumearen 
Euskal Erakundea, 2014ko ekaina. 

2 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1579SDGs%20Proposal.pdf
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behar zaio, eta emakumeen eskubideen, autonomiaren eta erabaki-gaitasunaren defentsa 
dira azpimarratzekoak. EGMa, osasunerako eta norberaren gorputzaren osotasunerako 
eskubidearen urraketa ez ezik, nork bere sexualitatea kontrolatzeko eta sexu- eta ugalketa-
eskubideak modu askean erabiltzeko oztopo ere bada. 

Proposatutako esku-hartzeak prebentzioa azpimarratzen du batez ere: zehazkiago, dizipli-
narteko eta kultur begirunezko lanketan oinarritutako prebentzioa. Hari jarraiki, osasunaren, 
hezkuntzaren eta gizartearen esparruek modu koordinatuan egingo dute lan etorkin-taldeekin 
eta haiekin lan egiten duten erakundeekin3. 

EGMaren aurkako jarduketa profesionalerako oinarrizko printzipioak

Honako hauek dira alor bakoitzerako (osasuna, hezkuntza, gizartea) proposatzen diren 
jarduketa profesionalerako oinarrizko printzipioak:

• Ikuspegi hirukoitza: giza eskubideak, generoa eta haurren defentsa.

• Prebentzioaren enfasia.

• Neska adingabearen interes gorena. Bigarren mailako biktimizazioa saihestea.

• Diziplinartekotasuna, koordinazioa eta sareko lana.

• Prestakuntza, sentsibilizazioa eta ezagutza-sorrera.

• Familiekin lan egitea, estigmatizazioa saihestuta.

• Komunitateko eta kulturarteko lana. 

• Emakumeen ahalduntzea prebentziozko esku-hartzearen estrategia eta helburu gisa. 

Ikuspegi hirukoitza: Giza eskubideak, generoa eta haurren defentsa

EGMa Giza Eskubideen urraketa argia da, osasun- eta gizarte-ondorioak dituen emakumeen 
aurkako indarkeria: emakumeen eta nesken osotasun fisikorako eskubidea urratzen du eta 
zuzenean eragiten du haien osasunean eta sexu- eta ugalketa-eskubideetan, ondorio gisa, 
genero-desorekak iraunaraziz. Emakumeek emakume izate hutsagatik pairatzen duten 
indarkeria mota bat da. Gainera, adingabeek ere sufritzen dute, eta, hortaz, esku-hartze 
profesionalaren oinarrizko printzipio bat izan behar da nesken (haurren eta nerabeen) 
interes gorena xedatzea, generoaren eta giza eskubideen ikuspuntuetatik.

3 Emakumeen genitalen mutilazioa EAEn. Profesionalek jarduteko oinarrizko printzipioak, Emakunde 
Emakumearen Euskal Erakundea, 2016ko urtarrila.

http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/violencia_guias/eu_def/adjuntos/mgf_cae_principios_
actuacion_eus.pdf
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Prebentzioaren enfasia

Azken hamarkadan, Euskadi beste herrialde batzuetatik datozen pertsonen migrazio-
mugimenduen helmuga bilakatu da; besteren artean, Saharaz hegoaldeko Afrikatik 
datozenena. Horren eraginez, profesionalek bestelako kultur errealitateak ezagutu dituzte 
eta erronka berriei aurre egin behar izan diete, gizarteratze- eta akulturazio-prozesu 
konplexuen artean.

Gure gizartera gune geografiko, historiko, sozial eta kultural anitzetatik datozen 
familiak iritsi dira, baita EGMa identitatean sendo errotuta dagoen guneetakoak ere, eta 
komunitate horietatik gurera bizitzera etorritako emakume eta neskentzat kaltegarriak 
diren usadio tradizional mota horien aurrean jarri gaitu. Talde horien pisu demografiko 
gero eta handiagoak iragartzen du gero eta handiagoa izango dela gure ingurunean EGMa 
pairatzeko arriskua duten nesken kopurua. Haatik, mugatua da arriskuan edo fenomenoaren 
eraginpean legokeen biztanle kopurua, eta lokalizatuta dago. Horri esker, alarmismorik 
gabe esku hartu daiteke, argi eta garbi dagoelarik beharrezko neurriak hartuz gero ekiteko 
moduko arazo bat dela.

Esku-hartze profesionalaren helburu nagusia ez da kontrolatzea edota zigortzea, baizik 
eta prebenitzea; hau da, arriskuan legokeen neska (haur nahiz nerabe) bakar batek ere ez 
dezala mutilazioa sufritu. Eta hori lortzeko, lehenbiziko urratsa da jatorrizko herrialdearen 
araberako arrisku «estatistikoa» atzean uztean, eta haur eta nerabe horietako bakoitzak 
duen benetako arriskua zehaztera pasatzea, horretarako zenbait adierazle erabilita: etnia, 
ama edo ahizpa nagusia(k) mutilatuta dauden ala ez, amaren eta aitaren hezkuntza-maila, 
amak eta gurasoek EGMari buruz adierazitako iritzia, eta abar.

Neska adingabearen interes gorena. Bigarren mailako biktimizazioa 
saihestea

Kontuan hartuta EGMaren prebentzioa dela lehentasuna, adingabeak funtsean eskubideen 
titular gisa aintzatetsi behar direla eta adingabe edo nerabearen interes gorenak izan 
behar duela esku-hartze profesionalaren gidari, bigarren mailako biktimizazio-prozesuak 
leuntzera bideratu behar dira jarduketa guztiak, izapide errepikakorrak saihestuz eta 
gutxiengoko esku-hartze, lastertasun eta espezializazioaren irizpideetara egokituta. 
Printzipio horri jarraiki, lanbide-esparruetan bermatu beharrekoa da hartutako erabaki 
eta ekintzek ez dutela interes horretan ondorio kaltegarririk edo kontrako eraginik 
izango. Horrek barne hartzen du haurren eta nerabeen informazio pertsonala tratatzean 
errespetuz eta konfidentzialtasunez jokatu beharra, bai eta arduraren etikari jarraiki hartu 
beharreko erabaki konplexuagoak hartzea ere. Hala, azken urratsa litzateke babes-neurri 
gisa adingabeak beren familiengandik bereiztea, eta neskaren interes gorenari begira 
beharrezkoa den kasuetan soilik egin beharrekoa. 

Koordinazioa, diziplinartekotasuna eta sareko lana

Sistema bakoitzak, bai eta profesional bakoitzak ere, bere burua «Euskal Autonomia 
Erkidegoan EGMa prebenitzeko esku-hartzearen programaren» zati aktibo moduan ikusi 
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behar du. Programa horrek esku-hartzearen alor guztien partaidetza eta koordinazioa 
ezartzen du; hau da, osasuneko, hezkuntzako nahiz gizarte-zerbitzuetako profesionalena, 
etorkinen erakundeena eta/edo EGMa nagusi den herrialdeetako etorkinekin lan egiten 
duten erakundeena, baita elkartegintzarena ere. Bai diziplina bakoitzak ezagutzari eta 
informazioari egiten dizkion ekarpenak eta bai sistema barruko nahiz sistemarteko sareko 
lana ere, biak ala biak funtsezkoak dira programaren garapen orokorrerako eta kasuan 
kasuko esku-hartze zehatzak gauzatzeko.

Prestakuntza, sentsibilizazioa eta ezagutza-sorrera

Gure ingurunean, errealitate berri baten aurrean gaude. Horregatik, beharrezkoa da berori 
ezagutzea eta aztertzea, modu koordinatuan ere, lantzen dugun alor eta testuinguru 
bakoitzean EGMaren prebentzioari dagokion esku-hartzea hobetze aldera. Profesionalak 
prestatu behar dira, EGMa sufritzeko arriskuan dauden neskengan arazo hori detektatzeko, 
prebenitzeko eta artatzeko gaitasunak bereganatu ditzaten. Lehentasunezkoa da EGMa 
egiten duten herrialdeetatik etorritako biztanle gehien duten guneetan jarduten duten 
profesionalei prestakuntza ematea, esku-hartze profesional egokia ziurtatzeko eta 
jardunbidea desagerrarazten lagunduko duen beharrezko toki-ezagutza sortzen joateko. 
Ildo horretan, alde batetik, euskal administrazioak erraztasunak eman beharko ditu bere 
zerbitzurako langileak sentsibilizatzeko eta trebatzeko; bestaldetik, Euskadin EGMari 
dagokion ezagutza aditua sortzen lagundu beharko dute profesionalek, erregistro egokiaren 
bitartez eta landutako kasuak dokumentatuz eta ezagutzera emanez.

Familiekin lan egitea, estigmatizazioa saihestuta

Lanketa hori haien kulturak eta erritu-jardunbideak errespetatuz egin behar da beti, eta 
hori erabat bateragarria da EGMarekiko dugun errefus zuzenarekin. Garrantzitsua da 
familia horiekin prestakuntza lantzea, ongi ezagutu ditzaten zer ondorio fisiko eta psikiko 
dakarzkien praktika horrek haien alabei. Garrantzitsua da, halaber, indarrean den legeriari 
eta mutilazioak dakartzan ondorio penalei buruzko informazioa ematea. Horretarako, 
baliagarriak dira dagoeneko erabiltzen diren materialak, “Prebentzio-konpromisoa” 
dokumentuan zehaztuak, betiere, aurretik familiekin informazioa eta prestakuntza landu 
bada. Prebentzio-konpromisoari buruzko dokumentua ez da xede bat berez, baizik eta 
familiarekin kontzientziatze-prozesu bat gauzatu ondoren erabilitako tresna bat, eta 
jaioterrian gai hori lantzeko aukera ematen die.

Komunitateko eta kulturarteko lana

Herrialde horietatik datozen immigranteen kolektiboekin lan egitean, interesgarria da 
Euskadiko zenbait udaletxetan dauden kulturartekotasuneko zerbitzuekin, etorkinen 
kolektiboekin, etorkinei laguntzen dieten GKEekin, kultur elkarteekin, emakume-taldeekin 
eta bestelako zerbitzuekin jardutea, arazo horiei elkarrekin aurre egiteko. Helburua 
argia da: komunitate horietako gizon eta emakumeek, baina bereziki emakumeek, beren 
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lanabesak edukitzea arazo horri aurre egiteko, erru-leporatzerik eta estigmatizaziorik 
gabe, horrek ez baitu inondik inora arazoa desagerrarazten laguntzen. Puntu honetan, 
azpimarratzekoa da emakumezko etorkinak emakume gisa indartzeko premia. Nolabait, 
gizon eta emakume etorkinekin lan eginez prebentzio soziala lortzean datza kontua: 
arriskuan dauden nesken (haurren eta nerabeen) aitak inplikatzea eta amak protagonista 
bilakatzea. Amen erabakitze-gaitasuna areagotzea, haiek erabaki dezaten beren alabak 
ez mutilatzea, eta beren jatorrizko herrialdeetara itzultzean ezezko horren eragina zabal 
dezaten, adibidez, erritual kaltegarriak bestelako jaiekin ordezkatuz eta jardunbide 
sozialak aldatzen direla jakinaraziz.

Emakumeen ahalduntzea prebentziozko esku-hartzearen estrategia eta 
helburu gisa

Familien kulturekiko eta jardunbide tradizionalekiko errespetuaren, elkarrizketaren eta 
errurik ez leporatzearen ikuspuntutik bideratzen baditugu esku-hartzeak, estrategikoa 
da ezagutzaren bitartez emakumeen eta nesken ahalduntzea erraztea, eta informazioan 
oinarritutako gogoetari eta erabakiak hartzeari bide ematea. Beraiek beren errealitatearen, 
beren justifikazioen eta praktika hori iraunarazten duten kultura- eta genero-presioen 
eta gizarte-egituren inguruan pentsatu badezakete; beraiek arazo horri buruz hausnartu 
eta urrats bat aurrera egitea erabakitzen badute: orduan soilik izango dira gai EGMaren 
aurkako aldaketa-prozesu baten protagonista eta buru izateko, beren komunitateetan eta 
beren komunitateetatik jardunbide horren bazterketa eraginez.

EAEn EGMa saihesteko esku hartzeak, hortaz, prebentzioa lehentasunezko helburu gisa 
lantzea eskatzen du, nahastutako alor guztiekin koordinatuta, beste kultura batzuetatik 
etorritako pertsonak estigmatizatzea saihestuta eta emakumeen ahalduntzearen bultzada 
hartuta jarduketaren ardatz nagusitzat. Zalantzarik gabe, gidaliburu honen argitalpena 
beste urrats bat da EAEn EGMari aurre hartzeko esku-hartze programa abiarazteko, eta 
horren ondorioz, gure ingurunean EGMa desagerrarazteko.

Izaskun Landaida Larizgoitia

Emakunde Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria
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1. Esparru kontzeptuala eta 
antropologikoa

 ZER DA?

Emakumeen genitalen mutilazioa (EGM) deitzen zaie emakumeen kanpoko genitalak erabat 
edo partzialki kentzeko modu guztiei, edo emakumeen organo genitaletan eragindako bestelako 
aldaketei, betiere arrazoi terapeutikoengatik egin beharrean, arrazoi kulturalengatik edo 
bestelakoengatik egiten bada. “Jardunbide tradizional kaltegarriak” (JTK) izen orokorragoaren 
barruan sartzen da jardunbide hori, beste honako hauekin batera: haurren ezkontza goiztiar 
eta behartua, abortu selektiboa, emakumeak behartuta elikatzea eta abar. Garrantzitsua da 
jakitea EGMa egiten duten tokietan bestelako JTKk ere egin ohi dituztela.

Hirurogeita hamarreko hamarkadaren amaieran hasi ziren mutilazio terminoa erabiltzen 
horrelako jardunbideei dagokienez, emakumeen zirkunzisioa edo klitoriaren ablazioa 
terminoen ordez, emakumeen osasunean egiten den kalte konponezina nabarmentzeko. 
1991. urtean Addis Abeban izan zen Emakumeen eta haurren osasunari eragiten dioten 
Jardunbide Tradizionalei buruzko Inter Afrikar Batzordearen Hirugarren Konferentzian erabaki 
zen, eta urte berean, Nazio Batuen eremuan termino hori erabiltzeko gomendioa egin zuen 
Osasunaren Mundu Erakundeak (OME)4.

“Mutilazio” hitz deskribatzailea erabiltzeak indartu egiten du emakumeen eta nesken eskubideen 
urraketarekin lotutako konnotazio negatiboa, eta horregatik, nazioarteko komunitateak eta Afrikako 
emakumeen elkarteek onartu egin dute hitz hori. Alabaina, horrelako jardunbideak mesedegarri 
direla uste dutenentzat deserosoa da termino hori, jardunbide horiek “aitatasun” patriarkaleko 
ekintzekin lotzen baitituzte, eta haien ustez, jardunbide horiek euren alabak hazteko eta gizartean 
onartzeko xedea dute, edo haien arteko ezkontza-protokoloekin lotuta daude.

Afrikako herrialdeetako zenbait adituk uste du mutilazio terminoak konnotazio negatiboegia 
duela eta, hortaz, nahiago dute “cut”, “ebakia” hitza erabili, neutroagoa delakoan; eta, hain 
justu, horregatik, EGMa egiten duten herrialdeetakoak diren pertsonekin hitz egiteko garaian 
hitz neutroago hori erabiltzea gomendatzen du Nazioarteko Garapenerako Estatu Batuetako 
Agentziak (USAID)5.

Gidaliburu honetan, EGM terminoa erabiliko dugu, horrelako jardunbideak orokortuta dauden 
herrialdeetako emakume askok lortutako kontzientzia-mailarekin bat baitator, baina horregatik 
eta aldi berean, oraindik ere tradizio horri jarraiki bizi direnekiko errespetua alde batera utzi gabe.

4 Unicef, Changing harmful Social Convention: female genital mutilations/catting, Innocenti Digest 2005.
5 Yoder, P, Nourreddine Abderrahim, and Arlinda Zhuzhuni, Female Genital Cutting in the Demographic and 
Health Surveys: A critical and Comparative Analysis, Demographic and Health Surveys (DHS), Comparative Reports 
n. 7, 2004.
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ZER MOTA DAUDE ETA ZENBAT URTEREKIN EGITEN DA?

1995. urtean, OMEk lau EGM mota finkatu zituen6:

I. mota: Klitoria eta/edo prepuzioa osorik edo zati batean erauztea (klitoridotomia). 
Kultura islamiarrean, sunna (tradizio) bat da eta gizonezkoen zirkunzisioaren 
parekotzat jotzen da.

II. mota: Klitoria eta ezpain txikiak erabat edo zati batean erauztea, eta agian ezpain 
handiak ere motz daitezke (eszisioa).

III. mota: Bagina-zuloa txikitzea zigilu bat sortzeko, ezpain txikiak edo handiak 
ebaki eta berriz kokatuta, eta klitoria erauzita edo erauzi gabe (infibulazioa edo 
zirkunzisio faraonikoa). Bi zulo txiki uzten dituzte, gernua eta hilekoaren odola 
ateratzeko.

IV. mota: Kanpoko genitalak kaltetzen dituzten gainerako prozedura guztiak, xede 
medikorik izan gabe; hala nola, eremu genitala zulatzea, ebakitzea, urratzea, 
kauterizatzea edo substantzia korrosiboak sartzea.

2007. urtean, OMEk berak berraztertu egin zuen sailkapen hori, eta hainbat ñabardura 
eta azpi-sailkapen txertatu zituen. I. motaren barruan, klitoria bera edo soilik prepuzioa 
kaltetu den bereizi dira; II. motaren barruan, mutilazioa klitoriari, ezpain handiei edo 
ezpain txikiei dagokien. III. motari dagokionez, bagina-zuloa txikitzeari eman dio garrantzia, 
organoak ezabatzeari baino gehiago, eta azpi-sailkapenak egitea proposatu du, prozeduran 
ezpain handiak edo ezpain txikiak mutilatzen diren arabera.

Nesken adinari dagokionez, denetarik ikus daiteke: Egipton, nesken % 90 baino gehiago 
4 urtetik 15 urtera bitarte “mutilatzen” dituzte; Etiopia, Mali eta Mauritanian, 5 urte bete 
aurretik (nesken % 60); Yemenen, nesken % 76 jaio eta bi asteren buruan mutilatzen 
dituzte. Herrialde beraren barruan ere alde handiak aurki daitezke: esate baterako, 
Sudanen, hegoaldean (Darfur) neskek 9-10 urte dituztenean jasaten dute mutilazioa 
(kasuen % 75); aitzitik, Kassalan nesken % 75 4-5 urte dituztenean mutilatzen dituzte. 
Kasu arraroagoak ere badira; adibidez, EGMa haurtzaroan egin ez zieten neskei gerta 
daiteke nerabezaroan, ezkontzen direnean edo, baita ere, haurdun geratzen direnean edo 
erditzen direnean egitea7. Azkenaldiko azterlanetan agerian geratu da EGMa egiten zaien 
neskak gero eta txikiagoak direla; horren arrazoi izan daiteke errazago ezkuta daitezkeela 
jardunbide horiek debekatuta dauden tokietan, eta neskek ere aurka egiteko aukera 
gutxiago izaten dutela8. 

6 Diagnostikoa. Emakumeen Genitalen Mutilazioa Euskal Autonomia Erkidegoan. Emakunde Emakumearen 
Euskal Erakundea, 2014ko ekaina.

http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_informes/eu_emakunde/adjuntos/
txostena.35.diagnostikoa_egm_eae.pdf
7 UNICEF, op. cit. e Yoder, P. Ed altri, op. cit.
8 H. Lightfoot-Klein, prisoners of ritual: some contemporary developments in the History of female Genital 
Mutilation, paper presentato al Secondo Simposio Internazionale sulla Circoncisione a San Francisco 30 aprile-3 
maggio 1991; E. Bilotti, La pratica della Mutilazione genitale femminile, Mediterranean Review n. 3 1997.
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NON EGITEN DA ETA NORK EGITEN DU?

EGMa Saharaz hegoaldeko Afrikako 29 herrialdetan, Ekialde Ertaineko zenbait herrialdetan 
(Irakeko Kurdistan, Yemen) eta Asiako zenbat herrialdetan ere aurki daitezke EGMaren 
zantzuak (Indonesian, Malaysian edo Indiako zenbait tokitan)9. Hala ere, globalizazioaren 
eta migrazio-mugimenduak areagotzearen ondorioz, EGMa diasporan dago eta, horregatik, 
mundu osoan zabaldu da: Europara, Kanadara, Estatu Batuetara eta Zeelanda Berrira ere 
iritsi da (UNICEF, 2005).

Countries with FGM data collected 
by household surveys.

Countries in with FGM has been reported.

Countries in with FGM has been reported 
among some inmigrant communities.

Iturria: UNFPA, 201510

Datuak bereizita aztertuz gero, zabalkundea oso desberdina dela ikusiko dugu, bai 
kontinentearen barruan, bai herrialdeen artean, bertan bizi diren talde etnikoen, 
urbanizazio-mailaren eta emakumeen eskolatze-mailaren arabera. Horregatik, herrialdeen 
araberako prebalentzia oso aldakorra da: Ugandan % 1 baino ez da, baina Somalian % 
98. Prebalentzia aldakor hori herrialde bakoitza osatzen duten etnien araberakoa da, batez 
ere. Zenbait etniak EGMa egiten dute, eta beste zenbaitek ez. Hori dela-eta, herrialde 
bakoitzeko prebalentzia etnia jakin batzuetako biztanleriak beste batzuen gain duen 
garrantziaren araberakoa da, funtsean.

9 www.state.gov/g/wi/rls/rep/9276.htm
10 “Demographic Perspectives on Female  Genital Mutilation”, UNFPA, 2015.

EGMa munduan
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15-49 urteko emakumeen EGMaren prebalentziaren mapa11 

%80 baino gehiago

%51 - %80

%26 - %50

%10 - %25

%10 baino gutxiago

EGM ez dago herrialde horietan

Iturria: UNICEF, 2013.

Zenbait herrialdetan, hala nola, Egipton, Ginean eta Somalian EGMa jasan duten 15-
49 urteko emakumeak % 90 baino gehiago dira; Mali, Sudan eta Eritrean, % 80tik % 
90era bitarte dira; eta Burkina Faso, Etiopia eta Mauritanian % 69tik % 80ra bitarte. 
Beste zenbait herrialdetan, nazioko tasak askoz ere txikiagoak dira, baina herrialde horien 
barruan metaketa handiak gertatzen dira hainbat eskualdetan.

Hortaz, argi eta garbi utzi nahi dugu Afrikako herrialde guztietan ez dela EGMa egiten, 
eta herrialde beraren barruan ere talde etniko guztiek ez dutela egiten. Senegalgo kasua 
hartuko dugu adibidetzat: emakumeen % 28 izaten dira mutilatuak, biztanleriaren 
gehiengoa wolof etniakoa izanik ere, eta etnia horrek ez du EGMa ohiko moduan egiten. 
Etnia bateko kide izatea da faktore erabakigarriena EGMaren prebalentziari dagokionez. 

11 UNICEF. 2013. “Female Genital Mutilation/Cutting: A statistical overview and exploration of the dynamics of 
change” New York.
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Tradizioen artean EGMa egiteari eusten dioten talde etniko gehienetan, emakume ia 
guztiak mutilatu dituztela ikus daiteke. Horregatik, herrialdeaz gain, etniak ere aintzat 
hartu behar dira zeren, oro har, EGMa egiten duten herrialdeen barruan egon baitaiteke 
EGMa egiten ez duen talde etnikorik. Etnia ezagunenak honako hauek dira12:

• EGMa egiten duten etniak: Sarahule, Djola, Mandinga, Fulbé, Soninke, Bámbara, 
Dogon, Edos, Awusa, Fante.

• EGMa egiten ez duten etniak: Wolof, Serer, Ndiago.

Zerrenda hori orientagarri izan daiteke, baina ez dugu ahaztu behar EGMa egiten duten 
etnietakoak izanik mutilatu gabe dauden emakumeak aurki ditzakegula, baita alderantziz 
ere; EGMa egiten ez duten taldeetako emakumeak mutilatuta egotea. Ezkontza mistoengatik 
izan daiteke hori: talde etniko desberdinetakoak diren gizonak eta emakumeak. Horrela, 
bada, EGMa egiten ez duten talde bateko emakume bat EGMa egitea tradizioa den talde 
bateko gizon batekin ezkontzen bada, ziurrenik mutilatu egingo zuten ezkondu ahal izateko.

Dena dela, kontuan izan behar dugu EGMa egiten duten herrialde bateko talde etniko 
guztiek ez dutela zertan EGMa egin, eta egiten duten etnia guztiek ere ez dutela modu 
berean egiten. EGMa nazio-testuinguruetan neurtzen den arren, egia esan, EGMa oso 
zabalduta ez dagoen herrialdeetan eskualde oso zehatzetan metatzeko eta faktore etnikoaren 
baldintzapean egoteko joera dago, eta gorabehera handiak izaten dira herrialdeen artean. 
EGMa talde etniko jakin bateko kide izatearekin lotze horrek zera adierazten du, gizarte-
arloko faktoreek –komunitateetako arau eta itxaropenak– eginkizun oso garrantzitsua 
betetzen dutela EGMa iraunarazten (UNICEF, 2013).

EGMa nork egiten duen aztertzen badugu, zalantzarik gabe, herrialde guztietan, EGMa 
neskei egiten zaie amek, aitek eta komunitate osoak uste osoa dutelako jardunbide 
horretan eta hala nahi dutelako. Behin eta berriz errepikatzen da ezaugarri bera: gizonak, 
erabakiak benetan hartzeko ahalmena duten arren, ikusezin bihurrarazten dituzte. 

EGMa egiten duten herrialdeetan, ohiko moduan adinekoak diren eta boterea duten 
emakumeek egiten diete EGMa neskei, oinarri-oinarrizko tresnak erabilita eta baldintza 
higieniko oso txarretan, anestesiko eta desinfektatzaile naturalekin, eta horren truke 
diru-irabaziak izaten dituzte13. Erritu hori medikalizatzeko joera areagotzen ari da eta, 
horren ondorioz, EGMa osasun-egituraren barruan egiten hasi da, osasun-langileen 
aldetik. Nolanahi ere, ez dugu ahaztu behar jardunbide horren bitartez pertsonaren –kasu 
gehienetan, neska adingabearen– zati garrantzitsu baten funtzionaltasuna hondatzen dela 
inolako xede terapeutikorik gabe, eta mendebaldeko eta Afrikako herrialde gehienetako 
legerian debekatuta dagoela, baita komunitate zientifikoan ere.

12 “Guía para profesionales. La MGF en España, prevención e intervención” UNAF, Madrid 2013.
13 Bilotti, E. op. cit.; Yoder, P. op. cit. 
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NOIZTIK ETA ZERGATIK EGITEN DA?

EMAKUMEEN GENITALEN MUTILAZIOAREN JATORRI HISTORIKO-KULTURALAK

EGMa antzina-antzinatik egiten da. Hainbat testigantzaren arabera, antzinako Egipton 
aurkitu izan dira arrastoak, eta horren adierazgarri da “zirkunzisio faraonikoa” esamoldea; 
geroago, antzinako Erroman sortu zen, antza, infibulazio terminoa, fibula (orratza) hitzetik, 
eta bi sexuetako esklabo gazteei ez ezik, gladiatore gazteei eta emakumezko esklabo 
gazteei ere aplikatzen zitzaien, sexu-harremanik izan ez zezaten eta haurdun ez geratzeko. 
Herodoto horren gainean mintzo da: feniziarrek, hititek, etiopiarrek eta egiptoarrek ere 
egiten omen zuten. Antzinako medikuntza-literaturan ere aipatzen da: Alesserian eta 
Erroman jarduten zuen mediku greko batek xehetasun handiz deskribatu zituen zer tresna 
erabiltzen ziren; aldiz, Aecio medikuak ebakuntzaren faseak deskribatu zituen. “Biek 
diote helburua sexu-desira gutxitzea zela”14.

Hipotesi gehiago ere egin litezke, guztiak egingarriak izanik, baina honako hau egia da: 
ez zen Islama izan EGMa Afrikara eraman zuena, lehendik ere bai baitzegoen. Tribuen 
jardunbideak dira eta zenbait komunitate islamiarretan –baina ez guztietan, egia esan 
behar bada– onartuak izan dira eta, batzuetan, printzipioen bereizketarekin. Alabaina, 
EGMaren zabalkundearen eta erlijioaren arteko erlazioa egiaztatzen duen froga historikorik 
ez dago; izan ere, jardunbide hori oso zabalduta dagoen herrialdeetan musulmanen nahiz 
kristauen artean berdin-berdin hedatu da (hurrenez hurren, % 99,4 eta % 93,8 Ginean; 
% 91,9 eta % 75,5 Malin; % 77,9 eta % 66,0 Burkina Fason). Jardunbide horiek 
zabaltzearen arrazoiak badirudi lotura handiagoa duela jatorri etnikoarekin15.

Jardunbide tradizional horiek erlijioarekin duten lotura ez da oso garrantzitsua, baina 
jardunbide tradizional horiek eginkizun askoz ere garrantzitsuagoa betetzen dute genero-
nortasuna zehazteko garaian eta etnia-kidetasuna eratzeko garaian, baita sexuen eta 
belaunaldien arteko harremanak finkatzeko garaian ere.

Haurtzarotik helduarorako igarobidea markatzen duten tradizioetako bat da EGMa, 
“emakume” bihurtzeko erritua. Gizartean eratutako genero-nortasun horrek nortasun 
biologikoari emango lioke zentzua, gorputza fisikoki manipulatuta, hau da, emakumeen 
genitaletatik “arra” (klitoria) ezabatuta. Manipulazio horren ondorioz, neskek eta 
etorkizuneko emakumeek mugimendu lasaiak, zuhurrak egin behar izaten dituzte 
jasandako lesioengatik, oinez ere mantso ibili behar izaten dute, eta elementu horiek 
bat datoz emakumeei gizartean esleitzen zaien eginkizunarekin. Manipulazio horren 
ondorioz, txiki-txikitatik neskak eta mutikoak nahasteko modu guztiak mugatzen dira, 
neskek ezin baitituzte egin norberaren gorputzaren adierazpen librea eskatzen duten joko 
horiek guztiak Herrialdearen arabera hein handiagoan edo txikiagoan zehaztuta egoten da 
errituala, eta amagandik alabarengana transmititzen da, emakumeen belaunaldi batetik 

14 Bilotti, E. op. cit.
15 Yoder, P., ed altri, op. cit. 
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hurrengora, emakumeen mundu baten barruan eta ebakuntza egin ostean soilik zabaltzen 
da komunitatera mundu femenino hori; baina komunitate horrek, aldi berean, presio 
handia egiten du emakume guztiengan, erabakia hartzeko garaian16.

EMAKUMEEN GENITALEN MUTILAZIOAREN ARRAZOIAK

• Soziokulturalak

Zenbait komunitatetan uste dute emakumeari klitoria kendu behar zaiola helduarora 
iristeko eta komunitatean eskubide osoko kide bihurtzeko. EGMa emakumearen 
sexualitatea kontrolatzeko modu bat ere bada; izan ere, genitalen zati bat kenduz 
gero, emakumeak birjina eta garbia izaten jarraituko omen du. “Emakumea araztea” 
ere esan nahi du bere kanpoko genitalei dagokienez; izan ere, zenbait tradiziotan, 
kanpoko genitalek eragin negatiboa omen dute emakumearen osasun mentalean ez 
ezik, senarraren eta, etorkizunean, seme-alaben bizimoduan ere. Kultura-testuinguru 
horretan, EGMaren bitartez emakumeak ezkondu egin daitezke eta ezkontzak, 
komunitate askotan, emakumeari aukera ematen dio lurra lortzeko eta, hortaz, 
bizirauteko. EGMarekin lotutako sinesmen eta balioen transmisioa presiopean egiten 
da, komunitate osoak belaunaldi gazteenengan eta haien familiengan presio sozial 
handia egiten baitute. Adineko emakumeek eginkizun oso garrantzitsua betetzen dute; 
oro har, agintea izaten dute eta komunitate osoak errespetatzen ditu emakume horiek, 
eta EGMaren bitartez diru-iturri bat ziurtatuta izaten dute.

• Higienikoak eta estetikoak

EGMa egiten duten komunitateei dagokienez, emakumeen kanpoko genitalak itsusiak 
eta kaltegarriak direla uste dute; haien ustez, genital horiek behar bezala murrizten 
ez badituzte, handitzen jarraituko dute eta emakumearen bizitza asko baldintzatuko 
lukete. Kanpoko zatiak gehiago edo gutxiago kenduta emakumea ederragoa da 
estetikari dagokionez, eta garbiagoa higieneari dagokionez; edertasunaren kontzeptu 
horrek espirituaren garbitasuna adierazten duen esanahi sakonagoa du.

• Espiritualak eta erlijiosoak

Zenbait komunitatetan, betebehar hori erlijioaren agindutzat hartzen dute eta, beraz, EGMa 
egitea nahitaezkoa dela uste dute, emakume gazteek espiritu garbia izan dezaten. Zenbait 
komunitate musulmanen arabera, jardunbide horiek Koranaren agindu dira baina hori ez 
da egia, inondik inora ere. Testu sakratuetan ez da horrelako eskakizunik agertzen.

• Psikologikoak eta sexualak

Zenbait komunitatetan, EGMa egin beharraren alde agertzen dira emakume 
gazteengan neurrigabeko sexu-jarduera saihesteko, klitoria gehiegi hazteagatik; zeren 
klitoria gehiegi haziko balitz, sexu-desira areagotu egingo bailitzateke. Hortaz, EGMa 
ezinbestekoa omen da neska gazteak birjin izateko ezkondu arte, baita gizonak eta 
komunitate osoa babesteko ere, sexu-bizitza libertinorik izan ez dezaten. Gainera, 
bagina txikituta gizonak sexu-harremanetan plazer handiagoa izan dezakeela uste 
dute; beraz, desleialtasuna eta dibortzioa saihesteko bidetzat ere hartzen dute. Zenbait 
komunitateren arabera, EGMa lagungarri izan daiteke ugaltzeko.

16 Pasquinelli, C, (a cura) Antropologia delle Mutilazioni genitali femminili, AIDOS; 2000. 
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ZER ONDORIO ERAGITEN DITU OSASUNEAN?

Nazioarteko erakundeak (OME, UNICEF, UNFPA) eta Estatuak –mendebaldekoak, 
Afrikakoak edo Ekialde Ertainekoak izan– bat datoz ideia honekin: EGMa egitea 
emakumeen osotasun fisikoaren, psikikoaren eta moralaren urraketa larria da, oinarrizko 
giza eskubideetako baten urraketa larria; hain zuzen ere, osasunerako eskubidearena.

Azterlan ugariren bitartez eta eguneroko jardun medikoan frogatuta dago EGMa egiteak 
ondorio larriak eragiten dituela nesken eta emakumeen osasun fisiko eta mentalean, 
gaixotasunak ere sor baitaitezke mutilazioaren larritasunaren arabera egon daitezkeen 
konplikazioengatik; EGMa egiteko higiene-baldintzengatik; emakumeak, oro har, bizi 
diren baldintzengatik; eta baita EGMa egiten duenaren trebetasunagatik ere.

EGMak ondorio ugari izan ditzake, epe labur, ertain eta luzean. Konplikazio mota mutilazio-
mailaren araberakoa izango da; infibulazioa jasan duten emakumeen kasuan konplikazioak 
larriagoak izaten dira.

BEREHALAKOAK EPE ERTAIN ETA LUZEAN

Min bizia

Odoljarioa

Shock hipobolemikoa, heriotza

Ondoko organoetan lesioak

Gernu-erretentzioa

Tokiko infekzioa

Septizemia

Tetanosa

Beldurra, larritasuna

Alterazio ginekologikoak: baginako infekzioak, 
pelbiseko gaixotasun inflamatorioa, hematokolposa, 
dismenorrea.

Gernu-alterazioak: gernubideetako infekzioak 
behin eta berriz, pielonefritisa, gernu-ihesa, gernu-
erretentzioa.

Fistula ginekologikoak.
Ehunen orbaintze anomaloa (fibrosia, orbain 
keloideak.

GIBak, BHBak edo CHBak eragindako infekzioak.

Anemia.

Dispareunia, sexu-sentikortasuna gutxitzea.

Antzutasuna. 

Konplikazio obstetrikoak: erditze luzeak, perineoko 
urradurak, erdiondoko odoljarioa, zesarea-tasa 
handiagoa, eta jaiotza-inguruko heriotza- eta 
gaixotze-tasa handiagoak.

Lotsa-sentimendua, larritasuna, trauma osteko 
estresa, depresioa.
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Beste alde batetik, gizarte osoaren uste sendoa izaki, amek bultzatu egiten dute eta betikotu 
egiten da komunitatearen gainerakoak egiten duten horretara egokitzeagatik; bestela, 
neskatila mutilatzen ez bada, ez da prest egongo heldu izateko, ezin izango du ezkondu, 
ez du seme-alabarik izango, gizarteak baztertu egingo du eta abar. Tamalez, gure gizartean 
argudio hori gainditzen ari da, eta agian, ondorio mingarriena nahasmendu psikologikoak 
izan daitezke, mutilazio hori lotsagarri eta iraingarritzat hartzen baitute neskek: gainerako 
neskekin alderatuta, EGMak desberdin egiten ditu, eta mendebaldeko ikuspegiaren 
arabera edo neskak mutilatzen ez dituzten beste etnia edo herrialde batzuetatik etorritako 
gizon migratzaileentzat ez dira hain erakargarriak sexualki.
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2. Kasuistika 

INTZIDENTZIA/PREBALENTZIA

EGMari buruzko munduko datuak benetan ikaratzeko modukoak dira: 130 milioitik 140 
milioi emakumera bitartek jasan dute genitalen mutilazioa, 3 milioi neska egoten dira urtero 
mutilatzeko arriskuan, 8.000 neska mutilatzen dituzte egunero, eta 29 herrialdek osatzen 
dute EGMa egiten dutenen gehiengoa, baina jardunbide hori unibertsala da gaur egun17.

Dena den, komeni da gogoratzea zifra horietan EGMaren mota eta hedadura guztiak sartzen 
direla, eta I. mota dela gehien egiten dena. Gidaliburu honetan esan dugunez, EGMaren 
ondorioak asko aldatzen dira mota batetik bestera eta, zehazki, I. motaren barruan sartzen 
dira prepuzioaren eszisioak baina klitoriari eragin gabe. Ez dakigu ziur zenbat diren, baina 
estatistiketan eta prebalentziaren eta intzidentziaren estimazioetan azken horiek ere sartzen 
direla izan behar dugu kontuan. Hastings Center-en 2012ko txosten baten arabera, “...GMEa 
desagerrarazteko grina dela-eta, mutilazioaren kontrako erakundeek Afrikako emakumeen 
genitalen mutilazioari buruz esaten dituzten gauzak ez dira zehatzak izaten, edo orokorregiak 
izaten dira, edo ez dira kasu gehienetan aplikatzeko modukoak izaten”18. 

Wassu Fundazioak Emakunde Emakumearen Euskal Erakundearentzat txosten bat egin 
zuen 2014ko ekainaren 30ean: Diagnostikoa. Emakumeen Genitalen Mutilazioa Euskal 
Autonomia Erkidegoan; txosten horretan jasotzen denez, migrazioen ondorioz EGMa ez da 
egiten soilik tradizionalki egin izan den herrialdeetan, baizik migratzen dutenen “kultura-
ondare” moduan bidaiatzen du; hortaz, egun tokikoa globala dela dioen kontsignari jarraiki, 
EGMa diasporan dagoela esan dezakegu.

EGMa tradizionalki egiten duten herrialdeetan prebalentzia inkesta espezifikoen bitartez 
neurtzen da: Demographic and Health Surveys (DHS) eta Multiple Indicator Cluster Survey 
(MICS); aldiz, diaspora afrikarraren herrialdeetan hurbilketa demografikoa egin ohi da –
erroldako datuak, esaterako–, osasun-erregistroak ez direlako beti baliodunak, EGMa ez 
baita beti erregistratzen19, jardunbide horren arretarako eta prebentziorako prestakuntzarik 
ez izatearen ondorioz. Horregatik, Espainiako Estatuan informazio-iturri pribilegiatu batera 
jotzen da: Espainiako Biztanleriaren Errolda Jarraitua; etorkinak aztertzeko estatistika-
iturri egokia da, errolda horretan erregistratzeko aukera izaten baitute egoera juridiko-
administratiboa edozein izanik ere. Horretaz gain, bizileku-baimen iraunkorrik ez duten 

17 Mora, Luis, UNFPA-Nazio Batuen Biztanleria Funtsa, Bilbon emandako hitzaldia, Bizkaiko Osasuneko Lurralde 
Ordezkaritza, 2015eko azaroaren 16a.
18 Hastings Center Reprt. Seven Things to Know about Female Genital Surgeries in Africa.
19 EUROPEAN INSTITUTE FOR GENDER EQUALITY (EIGE) (2013) Female genital mutilation in the European 
Union and Croatia, Luxemburgo, Publications Office of the European Union.   
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Erkidegotik kanpoko atzerritarrek bi urtean behin berritu behar dutenez erroldako erregistroa, 
biztanleriaren mugimendu mota horren berri eguneratua izateko aukera dago. 

EGMaren DATU DEMOGRAFIKOAK EUSKAL AUTONOMIA 
ERKIDEGOAN

2012ko urtarrilaren 1eko Espainiako Biztanleriaren Errolda Jarraituan bildutako datuak 
aztertu ziren 2012ko Espainiako Emakumeen Genitalen Mutilazioaren Mapan; horren 
arabera20, EGMa egiten duten herrialdeetatik etorri eta Espainiako Estatuan bizi ziren 
224.000 pertsonen artetik 11.000 pertsona Euskal Autonomia Erkidegoan bizi ziren. Aldi 
berean, nazionalitate horiek EAEn bizi ziren 140.000 atzerritarren % 6,9 osatzen zuten.

EGMa egiten duten herrialdeetatik iritsitako etorkin gehien zituen zazpigarren autonomia-
erkidegoa zen Euskadi, eta EGMa egiten duten herrialdeetatik iritsitako 10.000 pertsona 
baino gehiago zeuden Katalunian, Madrilen, Andaluzian, Valentziako Erkidegoan, Aragoin, 
Kanariar Irletan, EAEn eta Balear Uharteetan. 

2008tik 2012ra bitarte, EGMa egiten duten herrialdeetako nazionalitatea zuten 
emakumeen populazioa asko handitu zen: EAEn eta Gaztela-Mantxan bikoiztu egin zen. 
15 urtetik beherako neskei dagokienez, EAEn hirukoiztu egin zen populazioa, Kantabria 
eta Gaztela-Mantxaren maila berean, eta Asturiasko Printzerriak soilik gainditu zituen. 

2012an, jatorri horietako 3.000 emakume baino gehiago bizi ziren EAEn, eta EGMa 
egiten duten herrialdeetatik iritsi eta Espainiako Estatuan bizi ziren 57.000 emakumeen 
% 5,5 osatzen zuten. Emakumeen populazioak hazkunde erlatibo bizia izan zuen. 2008-
2012 aldian, 1.800 emakume gehiago ziren, hau da, hazkundea % 142,1 izan zen; aldiz, 
Estatu osoan % 40ko hazkundea izan zen aldi berean. 15 urtetik beherako 800 neska 
baino gehiago zeuden, eta 2008. urtearekin alderatuta % 198,5eko hazkundea izan zen, 
500 neskatik gora iritsi baitziren; Espainiako Estatuan hazkunde-erritmoa % 61,4 izanik, 
EAEkoa nabarmen handiagoa izan zen. 

Nazionalitate horietako biztanleriaren guztizkoari dagokionez, Senegal zegoen lehen 
postuan (3.000 pertsona baino gehiago), eta bigarrenean Nigeria (2.000tik gora). 
Gutxi gorabehera 1.000 pertsona Mauritania, Kamerun, Ghana eta Malikoak ziren. 
Alabaina, nazionalitate horietatik datorren biztanleriari dagokionez, alde garrantzitsuak 
daude sexuaren araberako banaketan; izan ere, emakumeei buruz ari bagara, gehiengoa 
nigeriarra da, Senegal bigarren postuan utzita, Espainiako joerari jarraiki. Atzetik 
datoz Mauritania, Kamerun eta Ghana. EAEren berezitasuna da Mauritania, Kamerun 
eta Ginea-Bissauko emakumeen populazioak gehiegizko ordezkaritza duela erlatiboki. 
Gehiegizko ordezkaritza erlatiboa zera da, autonomia-erkidego batean bizi diren 
jatorri jakin bateko emakumeen proportzioa jatorri horretako populazioaren guztizkoari 
dagokionez handiagoa denean komunitate horrek Espainiako Estatuan duen guztizko 
biztanleriaren (EGMa) garrantzia baino.

20 (Kaplan y López, 2013).
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Jatorri nazionalari erreparatuta, 2008tik 2012ra Nigeriatik etorritako emakumeen kopurua 
400dik 1.061era handitu zen; Senegalen kasuan, 175 emakumetik 510 emakumera; 
Mauritaniaren kasuan, 150 emakumetik 353 emakumera; Kamerunen kasuan, 125 
emakumetik 311 emakumera; Ghanaren kasuan, 60 emakumetik 180 emakumera; 
Kongoko Errepublika Demokratikoaren kasuan, 75 emakumetik 149 emakumera; 
Ginea Bissauren kasuan, 100 emakumetik 147 emakumera; eta Maliren kasuan, 40tik 
143ra. Gainerako nazionalitateen kasuan, 100 emakume baino gutxiago zituzten EAEko 
udalerrietan erroldatuta. 

EGMa egiten duten herrialdeetatik datozen emakumeen guztizkoari 
dagokionez, EAEn 2012an dauden emakumeen ehunekoa 
nazionalitatearen arabera

BESTE BATZUK %7
GINEA %3

MALI %4

GINEA-BISSAU %5

KONGOKO ERREPUBLIKA
DEMOKRATIKOA %5

GHANA %6

KAMERUN %10

NIGERIA %33

MAURITANIA %11 SENEGAL %16

Iturria: Wassu Fundazioak egin du UNICEF, 2013 eta Kaplan eta López, 2013 lanetan oinarrituta.

15 urtetik beherako nesken populazioak oro har emakumeen joerari jarraitzen zion, na-
zionalitatearen araberako ordezkaritzari dagokionez. 2008-2012 aldian, neska nigeriarrak 
laukoiztu egin ziren, guztira 268 izanik; senegaldarrak hirukoiztu (142) eta Mauritaniako 
neskatilak bikoiztu egin ziren (95).

Demografiaren bilakaerari erreparatu eta aurreko paragrafoetan aipatu ditugun 2012ko 
datuak EINek emandako 2014ko urtarrilaren 1eko Biztanleriaren Errolda Jarraituaren Es-
tatistikaren datuekin alderatzen baditugu, ikusiko dugu EGMa egiten duten herrialdeetatik 
datorren populazioa etengabe handitzen ari dela EAEn. 2012an 3.171 emakume ziren 
guztira, eta 2014an, aldiz, 3.680. 
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1 Taula. EGMa egiten duten herrialdeetatik etorritako emakumeak 
EAEn, 2012- 2014

Iturria: Wassu Fundazioa, honako datuotan oinarrituta: EINen datuen arabera 2014ko urtarrilaren 1eko biztanleriaren 
erroldako datuetan –2015eko otsailaren 20an egin genuen kontsulta–, eta 2012ko urtarrilaren 1eko biztanleriaren 
erroldako datuetan –Espainiako Emakumeen Genitalen Mutilazioaren 2012ko Mapan (Kaplan eta López, 2013) 
kontsultatuta–. 

n/d = no data 

Oharra: Ez dakigu zergatik ez dagoen 2014ko daturik: EAEn nazionalitate horietako populaziorik ez dagoelako, edo 
EINen “Afrikako gainerakoa”/”Asiako gainerakoa” kategorian sartuta daudelako.

NAZIONALITATEA

Nigeria 1.412 1.061 351

Senegal 614 510 104

Mauritania 351 353 -2

Kamerun 314 311 3

Ghana 203 180 23

Mali 157 143 14

Ginea Bissau 149 147 2

Kongoko Errep. Dem. 140 149 -9

Ginea Conakry 109 96 13

Boli Kosta 61 52 9

Burkina Faso 38 38 0

Gambia 28 16 12

Kenya 46 48 -2

Egipto 19 18 1

Etiopia 17 17 0

Liberia 6 3 3

Benin 8 9 -1

Togo 3 2 1

Sierra Leona 5 5 0

Niger n/d 3 -

Sudan n/d 3 -

Tanzania n/d 1 -

Uganda n/d 3 -

Afrika Erdiko n/d 1 -
Errepublika

Yemen n/d 2 -

Guztizko Orokorra 3.680 3.171 +536/-14

2014KO DATUAK 2012KO DATUAK 2014-2012 ALDEA

0-14 urteko nesken populazioaren bilakaerari soilik erreparatzen badiogu, 2012an 818 
neska izatetik 2014an 1.018 neska izatera igaro da. Horretaz gain, adin-tarte horretan 
eutsi egin zaio nesken ordezkaritza handiena duten 6 nazionalitateen ordenari: Nigeria, 
Senegal, Mauritania, Kamerun, Ghana eta Mali, 2. taulan ikus daitekeenez.
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Lurraldearen araberako bilakaerari dagokionez, 2014an Bizkaian biltzen ziren EGMa egiten duten 
herrialdeetako emakumeen % 58 (1.800 bat emakume), Araban % 31 (ia 1.000 emakume) eta 
gainerako % 11 Gipuzkoan. 15 urtetik beherako neskak ere antzera banatzen ziren. 

Udalerriei dagokienez, EAEn erroldatutako emakumeen % 55, gutxi gorabehera, Gasteizen 
eta Bilbon bizi ziren. Bi hiri horietan nazionalitate guztietako biztanleak zeuden, baina 
bi kasuetan, Nigeriako emakumeen kopurua Senegalgoen hirukoitza zen. Gasteizen 
Mauritaniako biztanle asko metatzen ziren. Bilbon, Ginea-Bissau eta Kongoko Errepublika 
Demokratikoa ziren bigarren eta hirugarren jatorriak, baina bi nazionalitate horiek ez 
zuten ia ordezkaritzarik lurraldearen gainerakoan. Durangon eta Barakaldon ehundik gora 

2 Taula. EGMa egiten duten herrialdeetatik etorritako 0-14 urtek 
neskak EAEn, 2012- 2014

Iturria: Wassu Fundazioa, honako datuotan oinarrituta: EINen datuen arabera 2014ko urtarrilaren 1eko biztanleriaren 
erroldako datuetan –2015eko otsailaren 20an egin genuen kontsulta–, eta 2012ko urtarrilaren 1eko biztanleriaren 
erroldako datuetan –Espainiako Emakumeen Genitalen Mutilazioaren 2012ko Mapan (Kaplan eta López, 2013) 
kontsultatuta–. 

n/d = no data 

Oharra: Ez dakigu zergatik ez dagoen 2014ko daturik: EAEn nazionalitate horietako populaziorik ez dagoelako, edo 
EINen “Afrikako gainerakoa”/”Asiako gainerakoa” kategorian sartuta daudelako.

NACIONALITATEA

Nigeria 439 268 171

Senegal 166 142 24

Mauritania 99 95 4

Kamerun 86 77 9

Ghana 65 55 10

Mali 59 45 14

Ginea Bissau 17 19 -2

Kongoko Errep. Dem. 43 44 -1

Ginea Conakry 32 22 10

Boli Kosta 19 14 5

Burkina Faso 11 12 -1

Gambia 11 5 6

Kenya 3 2 1

Egipto 5 5 0

Etiopia 4 4 0

Liberia 0 0 0

Benin 2 3 -1

Togo 0 2 -2

Sierra Leona 2 2 0

Niger n/d 1 -

Sudan n/d 1 -

Tanzania n/d 0 -

Afrika Erdiko n/d 0 -
Errepublika

Guztizko Orokorra 1.018 818 +254/-7

2014KO DATUAK 2012KO DATUAK 2014-2012 ALDEA
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emakume zeuden, jatorriak askotarikoak izanik. 50 emakume baino gehiagoko gainerako 
udalerriak Sestao, Irun, Donostia, Basauri eta Markina-Xemein ziren. Sestaon Nigeriako 
emakumeak ziren nagusi; Irunen eta Basaurin Kamerungoak; Donostian Senegalgoak; eta 
Markina-Xemeinen, EGMa egiten duten herrialdeetatik etorritako emakume gehientsuenak 
Senegalgoak dira.

2012tik 2014ra bitarteko bilakaerari erreparatuta, egiaztatuko dugu populazioaren lurralde-
banaketari eutsi egin zaiola 

3 Taula. EGMa egiten duten herrialdeetatik etorritako emakumeen 
lurralde-banaketa, bizi diren probintziaren arabera, 2014

Iturria: Wassu Fundazioa, honako datuotan oinarrituta: EINen datuen arabera 2014ko urtarrilaren 1eko biztanleriaren 
erroldako datuetan –2015eko otsailaren 20an egin genuen kontsulta–, eta 2012ko urtarrilaren 1eko biztanleriaren 
erroldako datuetan –Espainiako Emakumeen Genitalen Mutilazioaren 2012ko Mapan (Kaplan eta López, 2013) 
kontsultatuta–. 

n/d = no data 

Oharra: Ez dakigu zergatik ez dagoen 2014ko daturik: EAEn nazionalitate horietako populaziorik ez dagoelako, edo 
EINen “Afrikako gainerakoa”/”Asiako gainerakoa” kategorian sartuta daudelako.

NACIONALITATEA

Nigeria 588 147 677 1412

Senegal 105 172 337 614

Mauritania 146 95 110 351

Kamerun 82 56 176 314

Ghana 67 27 109 203

Mali 52 13 92 157

Ginea Bissau 5 2 142 149

Kongoko Errep. Dem. 4 0 39 43

Ginea Conakry 42 12 55 109

Boli Kosta 31 10 20 61

Burkina Faso 28 7 3 38

Gambia 6 1 21 28

Kenya 30 8 8 46

Egipto 7 8 4 19

Etiopia 0 6 11 17

Liberia 1 4 1 6

Benin 2 0 6 8

Togo 1 1 1 3

Sierra Leona 0 1 4 5

Niger n/d n/d n/d -

Sudan n/d n/d n/d -

Tanzania n/d n/d n/d -

Uganda n/d n/d n/d -

Afrika Erdiko Errepublika n/d n/d n/d -

Yemen n/d n/d n/d -

Guztizko Orokorra 1.197 570 1.816 3.583

ARABA GIPUZKOA BIZKAIA GUZTIRA
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Emakume horiek EGMa pairatzeko duten arriskua baloratzeko garaian, herrialde bakoitzeko 
prebalentziari erreparatu behar zaio. Esan gabe doa arrisku-maila ez dela berdina 
Kamerungoa izan (prebalentzia % 1) ala Gineakoa izan (prebalentzia % 96). Horregatik, 
alde batetik, 3. taulan ageri diren lehenengo herrialdeak eta, bestetik, Afrikako EGMaren 
prebalentzia-mapa alderatzea interesgarria izango litzateke; hori eginda, prebalentziari 
buruzko honako datu hauek aterako zaizkigu: Nigeria % 27, Senegal % 26, Mauritania % 
69, Kamerun % 1, Ghana % 4, Mali % 89, Ginea Bissau % 50.

Zenbait azterlanetan EGMaren arrisku-faktoreak hartu dituzten kontuan: etnia, amak EGM 
jasan duen, erlijioa eta amaren hezkuntza-maila. Kasu guztietan, eragin handiena izan 
duen faktorea etnia izan da, baina gainerako faktoreek ere eragin handiagoa edo txikiagoa 
dutela ikusi dugu, herrialdearen arabera (UNFPA, 2015).

Atal honen ondorio gisa zera esan dezakegu, EAEn kopuruak handitzen ari diren arren, 
munduko beste zenbait tokirekin alderatuz gero erlatiboki txikiak direla. Baina horrek ez du 
esan nahi fenomenoari arretarik eman behar ez diogunik, eta batik bat, beste nonbaitetik 
etorri eta gaur egun gure herrikide diren nesken kasuan, EGMaren prebentzioari. Arriskuan 
legokeen biztanle kopurua mugatua da eta geografikoki lokalizatuta dago. Horri esker, 
esku-hartzea hobea izan daiteke, alarmismorik eta estigmatizaziorik gabe, baina esku-
hartze irmoa eta koordinatua izanik.
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3. Oinarri etiko eta juridikoa

OINARRI ETIKOA

PRINTZIPIO ETIKOAK

Besteak beste, Italiako Bioetikako Batzorde Nazionalak 1998ko txostenean zioenari jarraiki, 
zalantzarik gabe, EGMa etikoki onartezina da, eta horregatik, Estatuek Emakumeen Genitalen 
Mutilazioa (EGM) eta neska adingabeen osasunerako bestelako Jardunbide Tradizional 
Kaltegarriak (JTK) deuseztatzeko neurri eraginkor guztiak hartzeko betebeharra dute21. 

Beste testu batzuetan, EGMa eragozpentzat hartzen da, norberaren sexualitatea 
kontrolatzeari dagokionez, emakumeen eta gizonen askatasun-berdintasuna onartzeari 
dagokionez, eta euren sexualitatea eta sexu- eta ugalketa-osasunerako eskubideak 
baliatzeari dagokienez. Horixe gertatzen da Pekingo Adierazpenean eta Ekintza Plataforman 
(1995), Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen Nazioarteko Itunean (1966) eta 
Biztanleriari eta Garapenari buruzko Nazio Batuen Nazioarteko Konferentzian (1994). 
Osasunaren Mundu Erakundeak mutilazioaren gaiari aurre egiteko ekintza ikuspegi 
horretatik begiratuta bideratzen da, emakumeek eta neskek ahalik eta osasun-mailarik 
handienaz gozatzeko eskubideari dagokion alderditzat hartuta, betiere sexu- eta ugalketa-
eskubideak erabat baliatzearekin lotutako kontzeptu zabal baten barruan22.

1979. urtean Nazio Batuek Emakumeen aurkako Diskriminazio Mota oro Desagerrarazteko 
Hitzarmena onartu zuten; hitzarmen hori 150 bat herrialdek sinatu zuten, eta horren 
ondorioz, praktika diskriminatzaileen aurka egiteko politika positiboak onartzeko premiaz 
jabetu dira gobernuak. 1. artikuluaren arabera, “emakumeen aurkako diskriminazioa” zera 
da, “sexuan oinarritutako bereizketa, bazterketa edo murrizketa oro, baldin eta, esfera 
politikoan, ekonomikoan, sozialean, kulturalean, zibilean edo beste edozein esferatan, 
emakumeek giza eskubideak eta funtsezko askatasunak baliatzea edo gauzatzea edo horiek 
guztiak emakumeei onartzea murriztu edo ezabatzeko helburua edo ondorioa badute, 
emakumeen egoera zibila edozein izanik ere eta gizonen eta emakumeen berdintasuna 
oinarritzat hartuta.”

Hortaz, jardunbide makur eta bidegabea da, eta bioetikaren oinarrizko lau printzipioetako 
bi urratzen ditu. 

• Lehenik, EGMak malefizentziarik ezaren printzipioa urratzen du (“primun non 
nocere”: lehenengo gauza kalterik ez egitea). Jardunbide horrek neska eta emakumeen 
osasunean ondorio larriak eragiten ditu bizi osorako, eta beraz, EGMa pairatzen duten 
emakumeen osotasunerako eraso larritzat hartu behar dira. Osotasun fisikorako 
eskubidea Giza Eskubideen lehenengo Adierazpenean (Gizakiaren eta Herritarren 
Eskubideen 1789. urteko Adierazpena) bildu zen, bizitzarako, askatasunerako eta 
jabetza pribaturako eskubidearekin batera; Ilustrazioaren ondorio izan zen lehenengo 
adierazpen hori. 

21 Adela Asua. Konstituzio Auzitegiko magistratua. EHUko katedraduna.
22 M. Elena Torres Fernández. Almeriako Unibertsitatea.

.
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• Bigarrenik –baina horrek ez du esan nahi garrantzia txikiagoa duenik–, EGMak justizia-
printzipioa urratzen du (“pertsona guztiek errespetu eta kontsiderazio berdina merezi 
dute”). Giza Eskubideen bigarren belaunaldian (1948ko Adierazpen Unibertsala) 
pertsonak, besteak beste, sexua dela-eta ez diskriminatzeko eskubidea onartzen 
da. EGMa onartezina da giza duintasunaren egungo onarpen-mailari dagokionez, 
pertsonaren besterenezintasun-estatusaren edukia hartzen baitu eraginpean 
generoaren ikuspegitik begiratuta. Ikuspegi horri esker, biktimak emakumezkoak 
izatearekin eta emakume izateagatik esleitzen zaien gizarte-rolarekin lotutako giza 
eskubideen urraketei berebiziko garrantzia eman zaie. Giza eskubideen urraketa horien 
modalitate larrienetako bat genero-indarkeria da, eta EGMa, lehen esan dugunez, 
genero-indarkeria mota bat da. 

HERRIEN KULTURAK ETA TRADIZIOAK ERRESPETATZEA. NORAINO?

Gure gizarteak konplexuak dira; horrelako gizarteetan, askotariko kolektiboak daudela 
onartu behar dugu, eta kolektibo bakoitzak osasuna modu batera ulertzen du. Hortaz, 
hasieran, behintzat, ikusmolde horiek berez balioduntzat hartu behar dira, eta errespetatu 
egin behar dira23. Baina, tolerantziak noraino iritsi behar du?

Zenbait eremutan, multikulturalismoaren ideiara jotzen da etorkinen sektore batek 
inportatutako ohiturekiko tolerantzia sustatzeko. Multikulturalismoa (edo eman nahi zaion 
izena ematen zaiola) teoria bat da eta hainbat kulturaren arteko bizikidetza defendatzen 
du, nahiz eta kultura horietakoren bat agian ez den demokratikoa, gizarte demokratiko 
beraren barruan. Ez du inolako zerikusirik mestizajearekin, kultura-aniztasunarekin 
edo kultura desberdinen arteko bizikidetzarekin, betiere esparru komun batean. 
Multikulturalismoaren bereizgarria zera da, esparru komun hori ukatzea eta gizartea 
konpartimentu estankotan banatzea, tradizio edo kultura desberdinetako elementuak 
nahastu gabe. Ildo berean, gizartean kultura-aniztasuna garatzea interesgarritzat jotzen 
da, bizikidetza egokia izan dadin eta giza eskubideak errespeta daitezen, baina ez da 
multikulturalismoaren ideia sustatu behar, biztanleriaren sektore bat desabantaila-
egoeran geratzen baita beti (sarri, emakumeak)24. 

Alemanian, Frantzian edo Erresuma Batuan aspalditik bizi duten gizarte multikulturala 
eta multietnikoa errealitate bihurtzen hasi da gure artean. Egia da, halaber, integrazioaren 
bideak ez duela ideien edo bizimoduen inposizioan oinarritu behar. Pertsonak ez ezik, 
pertsonen sinesmen eta ohiturak ere errespetatu behar ditugu, baina ez edonola, edo ez 
den-denak25. 

Kultura-aniztasuna sustatzeak ez du esan nahi kultura baten jardunbide edo tradizio guztiak 
ontzat eman behar direnik –ezta gure kulturakoak ere–, baizik eta gizaki ororen funtsezko 
berdintasunaren premisarekin eta askatasuna baliatzearekin bat datozenak soilik.

23 Xabier Etxeberria.
24 N. Martín Espildora.
25 José Manuel Moreno Villarés. Madrilgo 12 de Octubre ospitaleko pediatra.
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Bartzelonako Medikuen Elkargo Ofizialak honako hau adierazi zuen komunikatu batean: 
«emakumeen genitalen mutilazioak urratu egin ditu pertsonaren oinarrizko eskubideak 
baliatzeko aukera bermatzen duten legeak: Konstituzioa, Autonomia Estatutua, Zigor 
Kodea, Erkidegoko araudia eta Eskubideen adierazpena»; halaber, honela dio: «jardunbide 
hori ezin da justifikatu kultura-elementu bat den argudioarekin, eta kultura-elementu 
den aldetik, errespetatu egin behar den argudioarekin. Lege- eta deontologia-esparruak 
babesten ditu, jada, norbanakoen eta kolektiboen aniztasun ideologikoa eta kulturala».     

Uztailaren 8ko 3/2005 Lege Organikoaren Zioen Azalpenean honako hau aipatzen da: 
“Sexu-mutilazioak jardunbide tradizional dira zenbait herrialdetan –Europar Batasuneko 
herrialdeetara etorritako immigranteen jatorrizko herrialdeetan, hain zuzen–, baina hori 
ezin dugu justifikaziotzat hartu giza eskubideen urraketa galant hori ez prebenitzeko, ez 
jazartzeko eta ez zigortzeko”.

Emakumearen osasunari kalte egiten dion eta sexualitatean eragina duen kultura-
jardunbide hori egitea ezin da inolaz ere defendatu ikuspegi etikotik begiratuta26.

OINARRI JURIDIKOA

Zigor-arauak komunitatearen jokabide onartezinekiko gaitzespenaren adierazgarri dira. 
Bestela esateko, debekuen katalogo bat finkatzen dute, bizikidetza baketsua eta gizarte baten 
antolamendu-printzipioak errespetatuko dituen bizikidetza bermatzeko behar-beharrezkotzat 
jotzen diren eskubideei eta gizarte-bizitzako baldintzei dagokienez. “Gutxienekotzat” jotako 
printzipio eta balio etikoak berresten dira, azkenean, estatu demokratikoen zuzenbide 
positiboan eta arau juridikoetan. Eta hain justu, “malefizentziarik ezaren” eta “justiziaren” 
printzipioak dira gutxienekoen balio etikoak adierazten dituztenak eta estatuetako legegintza-
botereak pertsona guztiei eskatzen dizkienak, errespetatzen ez badira zigorra jaso daitekeela.

1948ko Eskubide Unibertsalen Adierazpena gorabehera, EGMa eta emakumeen aurka 
familiaren edo komunitatearen eremuan egiten diren bestelako indarkeria-ekintza asko 
ikusezin izan dira “pribatutzat” hartzen zirelako eta, hortaz, ez ziren jotzen giza eskubideak 
urratzen dituzten ekintzatzat. 

NAZIO BATUAK

EGMaren aurkako borrokaren babesle garrantzitsuenetako bat izan da NBEa, Giza 
Eskubideen nazioarteko agendan kokatzen lagundu baitu; halaber, NBEren agentzia 
asko – Osasunaren Mundu Erakundea (OME), Nazio Batuen Biztanleria Funtsa 
(UNFPA), Emakumearen aurkako Diskriminazioa Desagerrarazteko Batzordea (CEDAW), 
Emakumearen Egoera Juridikoari buruzko Batzordea (CSW), Haurren Laguntzarako Nazio 
Batuen Funtsa (UNICEF) eta abar– EGMa desagerrarazteko lanean ari dira. Hona hemen 
gertakari garrantzitsuenak:

26 José Manuel Moreno Villarés. Madrilgo 12 de Octubre ospitaleko pediatra.
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• Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsala, 1951.

• Haurraren Eskubideei buruzko Adierazpena, 1959.

• Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko Ituna: 1966. urtean onartu zen eta sexuak 
eragindako diskriminazioa debekatzen du.

• Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen Nazioarteko Ituna: 1966. urtean onartu 
zen, eta giza eskubideak “gizaki orori datxekion duintasunaren” ondorio direla dio.

• Emakumearen aurkako Diskriminazio Mota guztiak Ezabatzeari buruzko Nazioarteko 
Hitzarmena (CEDAW), 1979.

• Haurraren Eskubideei buruzko Hitzarmena, 1989.

• Emakumearen aurkako Indarkeria Ezabatzeari buruzko Adierazpena.

• Beijingeko Adierazpena eta Ekintza Plataforma, Emakumeei buruzko Munduko IV. 
Konferentzia, 1995.

• Haurraren Eskubideei buruzko Batzordearen azken oharpenak: Togo (1997); EGMa 
deuseztatzeko legeria onar dezaten agintzen diete esanbidez gobernuei, haurren 
eskubideak urratzen dituelako.

• Osasunaren Munduko Batzarra (2008/05/24): EGMaren arloan aurrerapen handia 
eragin zuen.

• Emakumearen Egoera Juridikoaren eta Sozialaren Batzordeak Emakumeen Genitalen 
Mutilazioa desagertzea izeneko ebazpen bat onartu zuen (E/CN.6/2010/L.8).

• Zehazki EGMari buruzko ebazpena (A/RES/67/146). NBE, 2012ko abendua.

AFRIKA

Afrikan herrialde askotan –Senegal, Mali, Burkina Faso, Mauritania edo Ghana– EGMari 
buruzko lege espezifikoa onartu dute; beste herrialde batzuk Zigor Kodea edo Kode 
Kriminala baliatu dute horrelako jardunbideak jazarri eta zigortzeko, eta beste zenbait 
kasutan ez dute lege espezifikorik sortu eta ez dute Zigor Kodea baliatu ere, baina indarrean 
dituzten legeak aplikatzeko modukoak dira. Hona hemen arau garrantzitsuenak:

• Giza Eskubideen eta Herrien Afrikako Gutuna; 1981eko uztailaren 27an onartu zen 
(CARTA BANJUL).

• Islamaren Giza Eskubideen Adierazpena. Kairoko konferentzia islamikoa, 1990.

• 2003ko ekainaren 23an, Afrikako 28 herrialdetako adituen topaketa izan zen Kairon.

• Emakumearen Eskubideei buruzko Giza Eskubideen eta Herrien Afrikako 
Gutunaren Protokoloa; Maputon onartu zen, 2003ko uztailaren 11n (MAPUTOKO 
PROTOKOLOA).

• Afrikan Genero Berdintasunari buruzko Adierazpen Irmoa, 2OO4ko uztaila.

• Dakarreko konferentzia, 2010eko maiatzaren 3an eta 4an.
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EUROPA

EUROPAKO KONTSEILUTIK EGMaren aurkako hainbat legegintza-ekimen abiarazi dira, 
eta oinarrizko eskubideen urraketa oso larritzat eta emakumearen aurkako indarkeria mota 
justifikaezintzat hartzen da jardunbide hori, ez kultura- edo erlijio-tradizioen errespetuaren 
izenean, ezta hastapen-erritualen testuinguruan ere.

Europako Kontseiluak EGMari buruzko 1247 Ebazpena eman zuen 2001. urtean, eta 
estatu Kideei zera eskatzen zaie, “genitalen mutilazioa debekatuko duen legeri espezifikoa 
onar dezaten, eta genitalen mutilazioa giza eskubideen eta gorputzaren osotasunerako 
eskubidearen urraketa dela adieraz dezaten”, eta arduradunak auzibidera eramatea 
“senitartekoak eta osasun-arloko profesionalak ere barnean hartuta, mutilazioa eragin 
duen indarkeriako zigor-karguengatik, baita mutilazio hori beste herrialde batean egiten 
bada ere”.

Istanbulgo Hitzarmena (Europako Kontseiluaren Hitzarmena, emakumearen kontrako 
indarkeriaren eta etxeko indarkeriaren aurkakoa) 2011ko maiatzaren 11n sinatu zen, eta 
Espainiako Estatuan 2014ko abuztuaren 1ean jarri zen indarrean. Emakumeen aurkako 
indarkeria eta familia barruko indarkeria berariaz lantzen duen lehen tratatu europarra da, 
eta EGMa barnean hartzen du. Hitzarmena sinatu zuten herrialdeek –Espainiak, esaterako– 
mutilazioa nazioartean jazartzeko konpromisoa hartu zuten, justizia unibertsalaren 
murrizketa posibleak horretarako eragozpen izan gabe: “38. artikulua – Emakumeen 
genitalen mutilazioak 

Aldeek legegintza-arloko edo bestelako neurriak hartuko dituzte honako hauek delitutzat 
tipifikatzeko, nahita egiten direnean: 

a) Emakume bati ezpain handiak, ezpain txikiak nahiz klitoria osoki edo partzialki 
zatitzea, oztopatzea edo beste edozer modutan mutilatzea; 

b) Emakume bat a) puntuan zerrendatutako edozein ekintza jasatera behartzea, edo 
xede horretarako baliabideez hornitzea; 

c) Neska bat a) puntuan zerrendatutako edozein ekintza jasatera behartzea edo bul-
tzatzea, edo xede horretarako baliabideez hornitzea.”

EUROPAR BATASUNAk ere egin du EGMari buruzko adierazpenik, eta Parlamentuan 
hainbat ebazpen landu ditu Estatuei legeak aldatzeko eskatzeko, EGMa egiten dutenak 
jazartzearren; EGMa medikuaren kontrolpean egitearen aurka ere badago, eta hezkuntza-
arloko eta kontzientziazioko programak egitea proposatu du.

Europako Parlamentuak Ebazpena onartu zuen 2009ko martxoaren 24an, EBn egiten 
den emakumeen genitalen mutilazioaren aurkako borrokari buruz (2008/2071 (INI); 
Ebazpen horretan, EGMaren mota edo maila guztiak gaitzetsi ditu, “emakumearen aurkako 
indarkeria-ekintza delako eta, ekintza horrek oinarrizko eskubideak urratzen ditu; hain 
zuzen ere, osotasun pertsonal eta fisikorako eta osasun mentalerako eskubidea, baita sexu- 
eta ugalketa-eskubideak ere”, eta dioenez, “urraketa hori ezin da inolaz ere justifikatu 
edonolako kultura-tradizioen errespetuaren edo hastapen-zeremonien argudiopean”.
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EUROPAKO ESTATUAK konturatu dira neurriak hartu behar dituztela jardunbide horren 
aurka, euren herrialdeetan gero eta gehiago egiten baita migrazio-fluxuen ondorioz, eta 
lege-arloari dagokionez, honako hiru aukera hauetako bat hautatu dute:

• Legeri espezifiko berria txertatzea; hala nola Norvegia, Suedia eta Erresuma Batua.

• Lehendik zegoen legeria aldatzea, Zigor Kodearen artikuluen artean aipamen 
espezifikoak txertatzeko; hala nola, Belgika, Danimarka eta Espainia.

• EGMa debekatzea kalte fisikoei eta adingabeen abusuari buruz lehendik zeuden 
zigor-legeen bitartez; hala nola, Finlandia, Frantzia, Alemania, Grezia, Italia, 
Herbehereak, Suitza eta abar.

ESPAINIAKO ESTATUA

Espainian, EGM mota guztiak lesio-delitutzat hartzen dira, eta Zigor Kodearen 
ordenamendu juridikoan tipifikatuta eta zigortuta daude; 11/2003 Lege Organikoaren 
149. artikuluan, delituaren zigorra zehaztu da eta sei urtetik hamabi urtera bitarteko 
zigorra izan daiteke; adingabe baten kasuan, guraso-agintea, tutoretza, kuraordetza, 
jagoletza eta harrera baliatzeko gaitasungabetze berezia ere aplika liteke lau urtetik 
hamar urtera bitarteko aldi baterako.

2005. urtean 3/2005 Lege Organikoa ere onartu zen; bertan, jardunbide hori lurraldetik 
kanpo ere jazartzen da, hau da, delitua atzerrian egiten denean, betiere egileak edo 
kaltetua Espainiako lurraldean baldin badaude –kasu gehienetan horrela izaten da–. 
Horrek aurrerapausoa dakar giza eskubideen aurkako jokabideekiko justizia unibertsalaren 
printzipioan, zigorgabetasuna saihesten baita kasu jakin batzuetan; hain zuzen ere, 
jatorrizko herrialdera bidaiatzen dela baliatuta neskei EGMa egiten zaien kasuetan.

Berrikiago, Botere Judizialaren uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoa aldatzen duen 
1/2014 Lege Organikoa –martxoaren 13koa, justizia unibertsalari buruzkoa– onartu zen. 
Lege hori onartuz gero, EGMari dagokionez legeria aldatu egin da; honela:

«4. Era berean, espainiar jurisdikzioak eskumena izango du espainiarrek edo 
atzerritarrek lurralde nazionaletik kanpo egiten dituzten egitateak ezagutzeko, 
Espainiako legeen arabera egitate horiek tipifikagarriak badira. Esate baterako, delitu 
hauek sartzen dira multzo horretan, adierazitako baldintzak betetzen direnean: 

1. Emakumeen Aurkako Indarkeriaren eta Etxeko Indarkeriaren Prebentziorako 
eta Indarkeria horien Aurka Borrokatzeko Europako Kontseiluaren 2011ko 
maiatzaren 11ko Hitzarmenak arautzen dituen delituak, baldintza hauek 
betetzen badira:

- Espainiar baten aurkakoa izatea prozedura.

- Ohiko bizilekua Espainian duen atzerritar baten aurkakoa izatea prozedura.

- Egitateak gertatzeko unean Espainiako nazionalitatea zuen edo ohiko bizilekua 
Espainian zeukan biktima baten kontra egina izatea delitua, eta delitu-
egitatea egozten zaion pertsona Espainian egotea. […]
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Adingabearen Babes Juridikoari buruzko 1/1996 Lege Organikoaren 13. artikuluaren 
arabera, adingabe bat arrisku- edo babesgabezia-egoeran dagoela detektatzen duten 
pertsonak edo profesionalak behartuta daude bai laguntza ematera, baita gertaeraren berri 
legezko ordezkariei ematera ere.

Bestalde, horrelako jardunbideen berri izan eta ezer ez egitea delitutzat jo daiteke osasun-
profesionalen kasuan, jardunbide hori saihesteko edo jazar dadin sustatzeko betebeharra 
ez betetzeagatik; Zigor Kodearen 450. artikuluan tipifikatuta dago delitu hori.

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN

Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, emakumeen eta nesken babes espezifikoari 
buruzko arau-esparruan bi lege sartzen dira:

• 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa. 

• 3/2005 Legea, otsailaren 18koa, Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babestekoa.    

Bi lege horiek EGMari buruzko nazioarteko, Europako eta Estatuko legeriaren esparruan 
interpretatu behar dira, betiere EAEn nahitaezko betetzekoak badira, eta giza eskubideen 
aldeko, emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko eta haurren babesari buruzko 
arau guzti-guztiak aintzat hartu behar dira. Adibide bat ematearren, nazioarteko 
eremuan, diskriminazioaren debekua eta biktimak “eskubideen titulartzat” onartzea –giza 
eskubideen ikuspegiaren ardatz nagusi diren aldetik– honako itun espezifiko hauen arabera 
aplikatu behar dira: Haurren Eskubideei buruzko Hitzarmena eta Emakumearen aurkako 
Diskriminazio Mota guztiak Ezabatzeari buruzko Nazioarteko Hitzarmena (CEDAW). Giza, 
genero- eta haur-eskubideen ikuspegi hirukoitz horrek eratzen du aplikatu beharreko 
araudia interpretatzeko esparru zabala, baita autonomia-erkidegoaren eremuan ere.

GATAZKA ETIKOAK JARDUNEAN. ERANTZUKIZUNAREN ETIKA

EnOsasun- eta gizarte-arloko profesionalen asistentziako eta prebentzioko jardunean, zaila 
izan daiteke erabakitzea noiz eta zein kasutan jakinarazi behar zaien agintari judizial edo 
fiskalei, eta gatazka etikoak sor daitezke.

Zigor-prozedurari dagokionez, EGMa argi eta garbi debekatuta egotea eta legez 
kanpoko jokabide onartezin dela adieraztea bateragarria izan daiteke gaitzespenaren 
zehaztasunarekin, betiere egoera pertsonalak aintzat hartuta. Egoera horiek tradizioaren 
indarrarekin lotuta daude; izan ere, tradizio hori betetzea eginbehar edo ezarpentzat 
hartzen dute, eta ez dira ausartzen tradizioa urratzera, haien sinesmenen arabera ondorio 
kaltegarriak izango dituztelako, ustez. Sinesmen horiek gainditu ahal izateko, azalpenak 
eman behar dira eta giroak ere egokia izan behar du, debekua zentzuzkoa dela ulertarazteko, 
baina betiere norberaren kultura-ezaugarriei eustearekin bateragarri izanik. 
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Emakumeen genitalen mutilazioak ez du erantzun bakar eta zehatzik. Kontua ez da 
harrera-gizartearen balioen eta migratzaileen balioen artean gatazka bat dagoela; bestela, 
gutxiengoaren balioa sakrifikatzea izango litzateke konponbide errazena. Era berean, 
ordenamendu juridikotik eta, zehazki, zigor-zuzenbidetik konponbideak eskaintzeko 
aukerak mugatuak dira, ordenamenduaren sektore horri “ultima ratio” izaera esleitzearen 
ondoriozko berezko ezaugarriak direla-eta. Ezin dugu ahaztu gure helburua jardunbide 
horiek desagerraraztea baldin bada, ez dela nahikoa eta ez dela egokia soilik zehapen-
tresna baliatzea27.

Osasunaren, gizartearen edo hezkuntzaren arloko asistentzia-jardunean dago EGMa 
desagerrarazteko lanaren arrakastaren zati garrantzitsu bat. Gidaliburu honetan edo beste 
batzuetan gomendatutako jardunen bitartez, lan horretan aurrera egin ahal izango dugu, 
baina gidaliburu honen benetako eta funtsezko helburua osasun-arloko profesionalei 
laguntzea da, gure artean bizi diren neskak, izen-abizenak dituzten eta gure osasun-
zentroetara joaten diren neskak mutila ez ditzaten. Profesionalek kasu zehatz bakoitzerako 
arau eta protokoloak aplikatuta jardun behar dute, eta hori ez da prozesu mekaniko edo 
automatiko bat: arazoak konplexuak direlako, testuinguru eta egoerak arraroak direlako, eta 
erabaki horien emaitza eta ondorioak zeintzuk izan daitezkeen ezin dutelako jakin, erabaki 
zailak hartu behar izaten dituzte, ardura osoz. Eta hortxe, egoera horretan, erabakiak 
hartzeko prozesuan sortzen dira gatazka etiko garrantzitsuenak.

XX. mendearen hasieran bi etika mota bereizi ziren, elkarren kontrakoak: “uste osoaren 
etika” eta “ondorioen etika”. Uste osoaren etikan bizimodu moraltzat hartzen da printzipio 
eta arauak egoera zehatzetan aplikatzen dituena, zirkunstantzia eta ondorioak kontuan izan 
gabe; aldiz, ondorioen etikaren xedea da ahalik eta emaitza eta ondorio onenak lortzea, 
ezein printzipiori atxiki gabe. Uste osoaren etikan etika printzipialistak –deontologikoak 
ere esaten zaie (deon = printzipioa) biltzen dira; eta ondorioen etikan, berriz, korronte 
etiko utilitaristak edo teleologikoak (telos = helburua)

Max Weber-ek hirugarren tarteko eredu bat proposatu zuen, muturreko bi eredu horien 
alternatiba moduan; printzipioak eta ondorioak aldi berean aintzat hartzen ditu, betiere 
erabaki zentzuzkoak, zuhurrak, neurrizkoak edo jakintsuak hartzeko. Tarteko mota horri 
“erantzukizunaren etika” deitu zion.

Erantzukizunaren etikak aldez aurreko bi tesitan oinarritzen dira:

• Errealitatea oso konplexua da, guk errealitateari buruz ditugun ideiak baino askoz 
ere konplexuagoa.

• Erabaki baten eraginpeko pertsona guztiek hausnarketa-prozesuan parte hartzeko 
aukera izan beharko lukete, beren argudioak aurkeztu eta, hartara, azken emaitza 
aberasteko; azken erabaki horrek parte-hartzaile guztiek libreki eta bortxarik gabe 
onartzeko modukoa izan beharko luke.

27 Adela Asua. Konstituzio Auzitegiko magistratua. EHUko katedraduna.
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Gure erabaki moralak hartzeko garaian, printzipio moraletan adierazitako irizpide orokorrak 
ez ezik, egoera jakin batean gertatzen diren zirkunstantzia eta ondorio espezifikoen 
azterketa eta ebaluazioa ere hartu beharko genituzke kontuan. Erabakiak soilik printzipioei 
erreparatuta hartzea arduragabekeria da. Gure erantzukizuna etorkizunera bideratzen da 
beti, eta beraz, ondorioak ere aintzat hartu behar dira, judizio moralaren osagai diren 
aldetik. Judizio moral zehatzak lantzeko prozesuan, printzipioak itsu dira ondoriorik gabe, 
eta ondorioak, aldiz, huts dira printzipiorik gabe28.

Ondorio moduan zera esango dugu, printzipioak arau juridikoetan oinarritzen dira baina 
ez dira itsu-itsuan, automatikoki aplikatu behar, baizik eta kasu bakoitzaren testuingurua 
eta egoera zehatza aztertu ondoren, eta hartzen diren erabakiek izan ditzaketen ondorioak 
ere balioetsi ondoren. 

Legezko betebehar horiei eta, zehazki, delitu bat egin dela salatzeko betebeharrari 
dagokionez, honako zehaztapen hauek egin behar ditugu:  

• Lehenik, gure Zigor Kodearen 450. artikuluak ez du behartzen delitu bat salatzera, 
eragoztera baizik, hori egin ahal izanez gero. Bestela esateko, profesional batek 
agerrarazitako EGM bat salatu behar ote den balioetsi behar da, betiere salaketa 
horrekin beste EGM bat prebenituko dela uste izanez gero, eta adingabearen interes 
gorena ez urratzeko ahalegina eginez, biktimizazio bikoitza saihestearren.

• Salatzeko betebeharra Prozedura Kriminalaren Legearen 259., 262. eta 264. 
artikuluetan xedatuta dago. 262. artikuluaren arabera, norbaitzuek, euren kargu, 
lanbide edo ogibideak direla medio, delitu publiko baten berri badute berehala horren 
salaketa egin beharko dute. Parterik eman ez duena medikuntza, kirurgia edo farmaziako 
irakaslea bada eta parte horrek beraren lan-jarduerekin zerikusia badu, orduan isuna 
ezin izango da izan 125 pezeta baino gutxiagokoa, ezta 250 pezeta baino gehiagokoa 
ere (gainerako kasuetan, 25 pezetatik 250 pezetara bitartekoa izango da).

Salatzeko betebeharra ez betetzeagatik jaso daitekeen zehapena hain txikia dela aintzat 
hartuta, alde batetik, eta bestetik, legegilearen asmoa argi eta garbi delitua egin ez dadin 
jokatzera behartzea dela ikusita, ondorio hau atera dezakegu: justiziari jakinarazteko 
betebeharra ez da absolutua, erlatiboa baizik, eta laguntzeko eta prebenitzeko 
betebeharraren mende dago.

Ezin dugu ahaztu adingabearen ongizate gorena gailendu behar dela beste edozer gauzaren 
gainetik, baita lege-betebeharren gainetik ere, zeren lege-betebeharrek ezin baitiote 
kalterik ekarri biktimari –kasu honetan, adingabeei–, eta biktimizazio bikoitza saihestu 
behar dela.

Balioesteko eta hausnartzeko ariketa hori egitea gomendatzen dugu gidaliburu honetan, 
baina zenbait kasutan, erabakiak hartzeko garaian segurtasuna eta ziurtasuna murritz 

28 Diego Gracia.
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dezake; hala ere, kasu jakin bakoitzean EGMa prebenitzeko eta eragozteko helburu 
bikoitza beteko duten erabaki zuhurrak hartzeko erantzukizuna onartzeko modurik onena 
izaten da, ahal den heinean, adingabearen interes gorena ahalbidetzearren.

ESKUBIDEAK, BETEBEHARRAK ETA ERANTZUKIZUNAK

Alde batetik EGMa jasan duten pertsonen eskubideak, bestetik eskubide horiek 
errespetatzeko beharrezkotzat jotako betebeharrak eta, azkenik, kasu bakoitzean erabakiak 
hartzeari atxikitako erantzukizunak aintzat hartzen dituen ikuspegi hirukoitz horretatik 
begiratuta, inplikatutako agente guztiak hiru multzotan sailka ditzakegu: eskubideen 
titularrak, betebeharren titularrak eta erantzukizunen titularrak. Esan gabe doa EGMan 
inplikatutako agente edo eragile guztiek eskubide, betebehar eta erantzukizunak dituztela, 
baina agentea edozein izanik, ere, rol morala gailentzen zaie gainerakoei.

ROL MORALA DEFINIZIOA

ESKUBIDEEN 
TITULARRAK

AGENTEAK

Eskubideen urraketa pairatu 
dutenak, baina aldi berean 
egoera horren transformazioaren 
protagonista aktibo direla, eta 
euren eskubideak eta euren 
komunitatearen eskubideak gauza-
tzeko gaitasuna dutela.

Eskubideen berme, betetze eta 
garapenarekin lotutako betebehar 
juridiko eta moralak dituzten 
erakundeak.

Arau eta protokoloak aplikatu 
behar dituzten subjektuak, betiere 
ondorioak aintzat hartuta, eta 
kasu bakoitzean gatazkan dauden 
balioak ahalik eta gutxien kaltetuko 

dituzten jardun zuhurrak bilatuta.

- EGMa pairatu duten 
emakumeak.

- EGMa pairatu duten neskak.
- EGMa pairatzeko arriskuan 
dauden emakume eta neskak.

- Estatuak, bereziki, osasun- 
hezkuntza- eta justizia-sistema 
publikoak, eta une jakin 
batean Estatua ordezten duten 
gainerako agintaritzak, dela 
Iparraldean, dela Hegoaldean. 

- Nazioarteko Erakundeak.

- Familiak.

- Agintari eta lider tradizional 
(zibil eta erlijiosoak) eta 
“zirkunzisio-egileak”.

- Osasun-sektoreko profesionalak. 

- Epaile eta fiskalak.

- Gizarte zibil antolatua: GKEak, 
elkarteak eta abar.

- Komunikabideak.

BETEBEHARREN 
TITULARRAK

ERANTZUKIZUNEN 
TITULARRAK

Iturria: ODA´M 2013 (egilea: Zuleyka Piniella). Geuk egokituta.

Eskubideen titular diren agenteei bideratzen zaizkie gainerako agenteen (betebehar 
eta erantzukizunen titularren) jardunak; honako taula honetan laburbildu ditugu 
jardun horiek:
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EGMA JASAN DUTEN 
EMAKUMEAK

Prebentzioari eta bitartekaritzari lehentasuna 
ematea esku-hartze judizialaren gainetik.

EGMA JASAN DUTEN 
NESKAK

ARRISKUAN DAUDEN 
EMAKUMEAK

ARRISKUAN DAUDEN 
NESKAK

Arreta espezializatua ondorioak minimizatzeko. EGMaren ondorio kaltegarrien eta euren esku-
bideen gaineko sentsibilizazioa eta heziketa.

Belaunaldiarteko elkarrizketa sustatzea kultura-
ondareari eta ondare horren alderdi positibo eta 
negatiboei buruz.

Horren ordezko erritualak edo babes-konpromiso 
kolektiboak.

Babes-mekanismoak ezartzea eta zabaltzea.

ESKUBIDEEN TITULARRAK

NAZIOARTEKO
ERAKUNDEAK

ESTATUA

Giza Eskubideak eta 
eskubide kolektiboak
bermatuko dituzten 
arau-esparruak
sustatzea.

BETEBEHARREN TITULARRAK

JUSTIZIA OSASUNA HEZKUNTZA

Giza Eskubideei 
buruzko
Nazioarteko
Konpromisoak
berrestea.
Eskubide horiek 
gauzatzeko 
beharrezkoak diren
politika-, lege- eta 
administrazio-
arloko neurriak 
abiaraztea.

Lege-erreformak 
berrikusi, sustatu 
eta gauzatzea,
Giza Eskubide 
indibidual eta
kolektiboen 
Nazioarteko
hitzarmen eta 
konpromisoen 
arabera.

Osasun-
profesionalei 
prestakuntza 
espezifikoa 
ematea 
arriskuan dagoen 
populazioa 
detektatzeko, 
eta EGMak 
osasunean 
eragiten dituen 
ondorioak 
minimizatzeko 
esku hartzea.

Hezkuntza-arloko 
profesionalei
prestakuntza 
espezifikoa 
ematea 
arriskuan dagoen 
populazioa 
detektatzeko.

Eskubideak
betetzen direla
zaintzea eta
gomendioak
ematea.

Nazioko ekimenei
eta nazioarteko 
sareei
laguntzea.

Esperientzia 
arrakastatsuak
koordinatzea eta
gizarteratzea.

Estatu hartzaile 
eta igorleen arteko 
koordinazioa 
migrazioari 
dagokionez.

Beste lege-
sistema batzuekin 
koordinatzea
Giza Eskubide
indibidual eta
kolektiboak 
bermatzeko.

Profesionalen 
elkargoek
jardunbidea 
medikalizatzearen 
aurkako
adierazpenak 
egitea.

Jardunbide 
tradizional
positiboen eta
negatiboen gaineko 
hausnarketa eta 
eztabaida
biltzen dituzten
hezkuntza-
curriculumak 
diseinatzea.

Esparru honetan
espezializatutako
gizarte zibil
antolatuarekin
koordinatzea.

Arrisku-kasuetan koordinatzeko neurriak abiaraztea.

EGMa eta 
bestekoa JTKk 
desagerrarazteko eta 
prebenitzeko lanetan
aktiboki parte 
hartzea nazioarteko 
erakundeetan.

Jardunbidea 
uztearen aldeko 
pertsonei babesa 
eta laguntza 
ematea.

EGMaren ondo-
rioen gaineko 
sentsibilizazioa eta 
heziketa. Arreta 
emateko eta, ahal 
den heinean,
kaltea konpontzeko 
aholkularitza eta 
laguntza.

Jardunbide
Tradizionalei 
buruzko
kanpainak
edo eskola-
klubak.

JTKen aurka borrokatzen duten Giza Eskubideen defendatzaile eta aktibistei babesa eta laguntza ematea.

Kultura-ondareari eta Jardunbide Tradizionalei buruzko ikerketa akademiko/unibertsitarioa sustatzea.

Iturria: ODA´M 2013. Geuk egokituta.

Iturria: ODA´M 2013. Geuk egokituta.
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FAMILIAK

Belaunaldiarteko elkarrizketa 
sustatzea kultura-ondareari, 
JTKei eta EGMari buruz. 

Agintari tradizionalak 
sentsibilizatzea eta heztea. 
Kultura-eginkizun positiboak 
sustatzea.

ERANTZUKIZUNEN TITULARRAK

LIDER 
TRADIZIONALAK

OSASUN, HEZKUNTZA 
ETA GIZARTEAREN AR-
LOKO PROFESIONALAK

EPAILE ETA 
FISKALAK

GIZARTE ZIBIL 
ANTOLATUA

KOMUNIKABI-
DEAK

Arrisku-kasuak 
zaintzea eta 
babestea.

Zehapenak 
neurtzea, 
adingabearen 
interes gorena 
ahalbide-
tzearren.

Garapen-
programak,
sentsibilizazioko 
eta heziketako 
kanpainak
Giza Eskubideei 
buruz.

Konpromiso
etikoak 
JTKei eta 
EGMari modu 
arduratsuan 
ekiteko.

JTKak eta EGMak ez 
erabiltzeko aukerak 
sustatzea.

EGMaren 
ondorioen gaineko 
sentsibilizazioa
eta heziketa.

Osasun- eta 
gizarte-
sistema 
publikoekin 
koordinatzea.

Kulturan 
garrantzitsuak 
diren figura 
tradizionalak 
identifikatzea
eta EGMaren 
aurkako 
borrokarekin 
bat egitea.

Estatuak eta 
agintariak 
salatzea, 
eskubideekin 
lotutako
konpromiso eta 
arauak betetzen 
ez badituzte.

EGMaren aurkako 
borrokarekin bat egitea 
prozesuko bitartekari 
moduan.

Mutilatutako 
emakume eta 
neskentzako jardun 
aringarriak.

EGMa egiteari uzten diotenei 
babes eta onarpen publikoa 
ematea.

Erlijioak 
JTKei eta 
EGMari buruz 
duen iritzia
argitzea eta 
adieraztea.

Adingabeen 
fiskaltzarekin 
eta instrukzio-
epaileekin 
koordinatzea.

Komunitate 
emigranteek 
jatorrizko 
komunitateekin 
izaten dituzten 
prozesu 
komunitarioetan 
laguntzea.

Gizarte zibil 
antolatuaren 
kanpaina 
eta ekintzak 
zabaltzea, eta
EGMrik gabeko 
komunitateen 
adierazpenak 
sustatzea.

Iturria: ODA´M 2013. Geuk egokituta.
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1. Prebentzioko jardun orokorrak

Prebentzioko jardunak familiaren integrazioaren testuinguru orokorrean kokatu behar 
dira. Ildo horretan, lan-, gizarte- eta kultura-alderdietan gure Autonomia Erkidegora 
egokitzeko ahaleginak egin behar dira, eta emakumeak ahaldundu behar dira, erabakiak 
beren uste sendoarekin hartu ahal izan ditzaten. Testuinguru horretan, neskentzat 
kaltegarriak diren ohiturak lekuz kanpo geratuko lirateke pixkanaka. Tamalez, ordea, 
integrazio hori ez da ohikoena.

Laguntza soziosanitarioaren bidez egin nahi diren jardunek helburu bikoitza dute: EGMa egin 
zaien emakume eta nesken osasuna hobetzea eta, oso bereziki, familia-testuinguruagatik 
bereziki kalteberak diren nesken eta emakumeen kasuan, arriskua detektatzea eta 
prebenitzea. Helburu horiek lortzeko, genero-ikuspegia eta kulturaz gaindiko ikuspegia 
kontuan hartuko dituen zeharkako begirada batetik bideratu behar da egiten den guztia. 

Eginkizun horrek arrakasta izan dezan, Euskadiko Osasun Sistemako profesionalen 
diziplinarteko koordinazioa eta beste agente komunitario batzuekiko (lider komunitarioak, 
hezkuntza-sistema, gizarte-sistema, sistema judiziala eta abar) lankidetza bezain 
garrantzitsua da EGMaren zeharkako ikuspegi hori.

Beharrezkoa izango da, beraz, emakumearen edo neskaren arretaren eta zainketen 
jarraitutasuna erraztuko duten baliabide komunitarioen sareari buruzko informazioa izatea 
eta, arriskua dagoen edota mutilazioa egin den kasuetan, osasun-jakinarazpenerako 
dauden tresnak eta, beharrezkoa izanez gero, inplikatutako gainerako sektore eta agenteei 
(adingabeak babesteko erakunde publikoei, fiskaltzari, organo judizialei eta abar) 
gertatutakoa jakinarazteko ezarritako kanalak ongi ezagutzea.

Helburu horiek behar bezala betetzeko, ezinbestekoa da osasun-arloko profesionalei 
jardunbide horren eta haren ondorioen berri izatea ahalbidetuko dien trebakuntza 
espezifiko baten premia larriari erantzutea eta EGMa prebenitzeko eta EGMaren aurrean 
jarduteko tresna eta esku-hartzeen inguruko sentsibilizazioa eta prestakuntza sustatzea.

EGMa prebenitzeko estrategia hiru mailatan garatu behar da:

• Individualan.

• Familian.

• Komunitatean.

EGMaren prebentzioan, oso kontuan hartu behar dira EGMaren arrazoi intrintsekoak diren 
gizarte- eta kultura-portaeraren patroiak, EGMa egiten duen komunitateak jardunbide 
horien inguruan duen pertzepzioan aldaketa bat lortzeko.

Jakina denez, kasu gehienetan EGMa egiten duten pertsonek zein EGMa jasaten duten 
familiek eta emakumeek ez dakite nolako lotura dagoen EGMaren eta emakumeen 
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osasunean dituen ondorio kaltegarrien artean. Hori dela-eta, garrantzitsua da EGMak epe 
labur eta luzean nesken eta emakumeen osasunean dituen ondorio larriak argudio nagusi 
gisa baliatzea (bakarra ez bada ere) eta pazientea, familia eta/edo komunitatea horren 
inguruan informatzea eta prestatzea. 

Era berean, lan sakonago bat egin behar da informazio- eta hezkuntza-izaerako esku-
hartze horrekin batera. Lan horrek errespetua, laguntza, babes emozionala eta sinesmenen 
bideratzea (hots, ebaketaren onuren eta abantailen inguruko uste oso faltsuen bideratzea) 
izango ditu oinarri, eta emakumeek eta familiek planteamendu horiek lantzeko eta 
harreman terapeutiko eraginkorra eta atsegingarri bat izatea ahalbidetuko duen jarrera-
aldaketa bat lortzeko behar duten erritmoa errespetatuko du.

Hezkuntza-arloko esku-hartze hori bakarka eta/edo familian egin daiteke kontsultan. Ildo 
horretan, komunitate horietako gizonak era proaktiboan txertatuko dira eta komunikaziorako 
eta “familia-arretarako” tresnak eta teknikak erabiliko dira, haien ezaugarri berezi eta 
kulturaletara eta premietara egokituak. Nolanahi ere, unerik egokiena aukeratuko da 
eginkizun hori betetzeko.

Adierazi beharra dago, halaber, prebentzio-zeregin horretarako aukeratutako esku-
hartzearen maila komunitarioa bada, aurreko guztiaz gain beharrezkoak izango direla 
talde-lanerako tresnei lotutako prestakuntza, komunikazio-trebetasun espezifikoak eta 
komunitate horien kultura-alderdien inguruko sentsibilizazioa. Horrela, beraz, komenigarria 
izango litzateke lider komunitarioekin eta/edo kultura-bitartekariekin lan egiteko aukera 
bultzatzea eta haiekin sarean koordinatzearen bidez zeregin hori eskuordetzea.

EGMa jasan duten emakumeen kasuan, honako arrazoi hauek justifikatzen dute esku-
hartze soziosanitarioa:

• Lehenik eta behin, EGMaren ondorio fisiko edo psikoemozionalei aurre egiteko plan 
terapeutiko batek mesede egin diezaieke, ahal den heinean, mutilatuta dauden 
emakumeei. 

• Eta, bigarrenik, laguntza-sareko edozein puntutan emakume batek EGMa jasan 
duela detektatzeak adi jarri behar gaitu, alabak izanez gero edo familia edo etnia 
bereko haurrekin biziz gero, mutilazio berrien arriskuaren inguruan.

Hori dela-eta, arriskuan dauden familiekin egin beharreko prebentzioko esku-hartzeak 
bezain garrantzitsuak dira arrisku-faktore horiek detektatzeko jardunak. Euskadiko 
osasun-sistemaren barruan, bi jardun mota horiek Lehen Mailako Arretaren eremukoak 
dira funtsean, baina ospitale-eremuari eta ginekologiaren, obstetriziaren eta gizarte-
lanaren eremuari ere lotuta daude. Lehen Mailako Arretan, pediatria-ekipoaren eta 
emakumeen arretarako zentroen inguruko jardunak funtsezkoak dira, baina familiako 
medikuntza eta erizaintzaren zeregina oso aproposa da osasun sistemaren barruan zein 
kanpoan oro har koordinatzeko. Ildo horretan, adierazi beharra dago lehen mailako 
arretarako ekipo soziosanitarioak gizarte-langileekin komunikatu eta lankidetzan 
jarduteko egitura sendoak direla.
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KONTUAN HARTU BEHARREKO ARRISKU-FAKTOREAK

• Arriskuan dauden familien detekzioa:

- EGMa egitea onartuta dagoen herrialde eta etnia batekoa izatea.

- Neska izatea eta EGMa jasan duen beste neska edo emakumeren bat duen 
familia batekoa izatea.

- Familiak EGMaren aldeko jarrera adieraztea.

• Berehalako arriskua / Lasterragotze-faktoreak:

- Arrisku-faktoreak dituen familia batek jatorrizko herrialdera bidaia bat antolatzea.

- Neskak edo haren familiak EGMa egitearen aurreikuspenen berri ematea.

Egoera horietan, beharrezkoa izango da osasun-arloko esku-hartzearekin batera gizarteko 
beste zerbitzu eta estamentu batzuk baliatzea eta osasun-zerbitzuak sektoreen (hau da, 
osasun-sistemaren, gizarte-zerbitzuen eta, azken batean, sistema judizialaren) arteko 
koordinazioa sustatuko duen sareko lan bat aktibatzea, arrisku-egoerarako irtenbide 
positibo bat bermatu ahal izan dadin.  

ARRISKU-FAKTOREAREN ARABERAKO PREBENTZIO-JARDUNAK

EGMa prebenitzeko eta behar bezalako erantzuna emateko, oinarrizko bi premisa hartu 
behar dira kontuan: familiaren aurrean sinesgarritasuna lortzea, eta beste sektore 
batzuekin koordinatuta lan egitea, hala nola sektore sozialarekin, hezkuntza-sektorearekin 
eta hirugarren sektorearekin (kulturarteko bitartekariekin, elkarteekin eta abar).

Prebentzio-jardunari dagokionez, funtsezkoa da esparru antropologikoa eta etika- eta lege-
alderdi jakin batzuk ezagutzea, eta mutilatuta dauden ama gehienek alabak tradizio hori 
jasaterik nahi ez dutela jakitea. Hori dela-eta, aita kontsultara joatea eta gomendioetan 
egotea aholkatzen dugu.

Harremanen eta komunikazioaren eremuan, komeni da azpimarratzea pertsonarekiko 
errespetuan oinarrituta egongo den eta emakumeari konfidentzialtasuna eta intimitatea 
ziurtatuko dizkion harreman kliniko bat ezarri behar dela. Kontu handiz jokatu beharra 
dago, eta pertsona horiek edo haien familiak edo komunitateak errudunesten dituen edota 
haiekiko arbuioa agertzen duen konnotaziorik gabeko hitzak eta terminoak erabili behar 
dira. EGMaren gaia lantzean, “ebaketa” edo “sunna” terminoak erabiltzea gomendatzen 
da, mutilazio edo ablazio terminoak erabiltzeak nahasmendua edo, are okerrago, arbuioa 
sorraraz baitezake.

Erronka nagusia arriskuan dauden nesken mutilazioa saihestea bada ere, oso garrantzitsua 
da neska horien eta haien familien estigmatizazioa eragin gabe lortzea. Ez dugu ahaztu 
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behar neskaren ongizateari garrantzi handia ematen diotelako eta ongizate hori lortzeko 
beren etniaren arau eta tradizioei jarraitu behar zaielako (komunitateko esparrurik 
hurbilenak neska arbuia ez dezan) hartu zutela gurasoek neskari EGMa egiteko erabakia. 
Baina, aldi berean, gogoan izan behar dugu mutilatuta dauden amen proportzio handi 
batek ez duela nahi alabak mutilatu ditzaten, beren senarrei eta jatorrizko lekuko senideei 
kontra egitea oso zaila egiten bazaie ere.

Oso garrantzitsua da alabekin kontsultetara joaten diren emakume migratzaileen jatorri 
etnografikoa zein den jakitea, baina mutilazioa jasateko arriskua duen neska baten aurrean 
gauden ala ez jakiteko pista gehien emango digun datua ama, ahizpak, amona edo izebak 
mutilatuta dauden ala ez jakitea da. Eta horrek guztiak arreta eta presa handiagoa eskatzen 
du familiak jatorrizko herrialdera bidaiatzeko asmoa duela aurreikusiz gero.

Mutilazioa jasan duten emakumeen zuzeneko testigantza bidez arriskua detektatzeko 
aukera hiru sistema publiko nagusietan dago (osasun-sisteman, gizarte-sisteman eta 
hezkuntza-sisteman, alegia), baina testigantza hori lortzeko aukera askoz handiagoa da 
osasun-sisteman. Arriskua EGMa zuzenean egiaztatzearen bidez detektatzeko aukera, 
berriz, miaketa kliniko baten testuinguruan baino ez dago. Arriskua detektatzeko bi 
moduak erregistratu eta gainerako agenteei jakinarazi behar zaizkie.

Familia jakin batean arriskuak detektatzen direnean hasi behar da prebentzioa abian 
jartzen, honako alderdi hauetan oinarrituta:

• EGMak duen garrantziaren inguruko sentsibilizazioa.

• EGMaren osasun-ondorioei, ondorio psikosozialei eta lege-ondorioei buruzko 
informazioa.

• Balioetan eta sinesmenetan oinarritutako hezkuntza.

Lor daitekeen prebentziorik eraginkorrena hertsapenean oinarritu ordez konbentzimenduan 
oinarritzen dena da, betiere errespetutik abiatuta. Oso garrantzitsua da EGMa egiteak 
dakartzan zigor-ondorioen berri ematea, baina ondorio horiek prebentziorako baliabide 
hertsigarri gisa baliatzea ez da jardunbide egokia, berehalako arriskua aurreikusten 
denean “prebentziozko konpromisoaren dokumentua”29 erabiltzeko aukeragatik ez bada. 
Dokumentu hori ez da gurasoentzako mehatxutzat hartu behar. Aitzitik, EGMa saihesteko 
euskarri eta laguntza izan behar du haientzat. 

Ondorengo fluxugraman, arriskuan dauden emakume eta neskengan EGMa prebenitzeko 
neurri orokorrak eta agenteen arteko interakzioak daude islatuta.

29 Ikus IV. Eranskinean.
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ARRISKUAN DAUDEN NESKEI 
BEGIRAKO PREBENTZIO-

EKINTZAK

Gizarte Langileari/
LASSEari jakinaraztea

Bidaia aurreikusiz gero

Sentsibilizazioa/Informazioa 
eta Heziketa programatutako 
eta eskatutako bisitaldietan

EGMaren legezko ondorioen 
berri ematea amari eta aitari

PREBENTZIOZKO 
KONPROMISOA

Hezkuntza-eremua

Gizarte-eremua

Detektatutako arriskua hurbil-hurbila denean edo prebentzio-jarduna jasotzen duen familia 
batean lasterragotze-faktoreak detektatzen direnean (jatorrizko herrialdera bidaiatzeko 
asmoa, adibidez), horren berri duen profesionalak gizarte-zerbitzuei jakinarazi beharko die 
guztia. Pediatriako eta gizarte-laneko profesionalak berehala koordinatuko dira bidaiaren 
aurreko prebentzio-ekintzak era koordinatuan planifikatzeko.

Lehenik eta behin, aurretik familia berarekin prebentzio-jardunik egin den hartu beharko 
da kontuan. Honako alderdi hauek kontuan hartuta balioetsiko da elkarrekin arriskua: 
bidaiaren aurretik eta itzultzean pediatrari egin beharreko kontsultaren programazioaren 
aurrean agertutako jarrera, Prebentziozko Konpromisoaren izenpetzea, jatorrizko 
herrialdeko familia zabalek EGMaren alde egin dezaketen presioa, eta aitak eta amak 
horiei aurre egiteko dituzten ahalmenak.

Familiak egindako proposamenetan laguntzen ez badu, proposamen horiek baztertzen 
baditu edo familiak alabaren bati EGMa egiteko asmoa duela nabarmena bada, egoera 
horren berri eman beharko zaio Adingabeak Babesteko Zerbitzu Espezializatuari edota, 
bidaia berehala egiteko aurreikuspenak eragindako premiagatik, Fiskaltzari edo Guardiako 
Epaitegiari zuzenean, neska adingabea babesteko bidezkotzat hartzen diren neurriak hartu 
ahal izan daitezen.

Bidaiatik itzultzean, neska pediatrarekin programatutako kontsultara joan den egiaztatuko 
da. Kontsultara joan bada, neskaren osasuna osorik aztertuko du pediatrak, genitalen 
miaketa barne. Neskak kalterik izan ez badu, errefortzu positiboa lantzea gomendatzen da.
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Neska mutilatu egin dutela egiaztatzen bada, berriz, lehenik eta behin adingabearen 
osasunaren gaineko ondorio fisikoak eta psikikoak landu eta ondorio horiek arintzeko 
beharrezkoak diren ekintza terapeutikoak ezarri behar dira. Lehen mailako arretarako ekipo 
soziosanitarioak edota bidaia egin aurretik familiarekin elkarreragin zuten profesionalen 
ekipoak egoera balioetsi beharko du (neskaren interes gorena zainduz eta biktimizazio 
bikoitza saihestuz), eta, ondoren, bidezkotzat hartzen diren instantziei egoeraren berri 
emateko aukera balioetsiko da.

Adingabea bidaiatik itzultzean programatuta zegoen pediatria-azterketara joan ez dela 
egiaztatzen bada edo neskari osasun-azterketa egitea eragozten bada, Adingabeak 
Babesteko Zerbitzu Espezializatuari egoeraren berri emateko aukera balioetsiko da.

    Arriskua baloratzea:
• Bidaia
• Prebentziozko aurrekariak
• EGMarekiko jarrera

EZ

Komunikazioa baloratzea:

BEREHALAKO ARRISKUAREN AURREAN

Prebentziozko 
Konpromisoa 

sinatzea

Adingabeak Babesteko 
Zerb. Berezia

Adingabeen Fiskaltza
Guardiako Epaitegia 

BAI

Itzulitakoan
 pediatriako kta-ra 

joan da

HKn erregistratzea 

Ondorioei arreta 

Lesio-partea /
Komunikazioa 

fiskaltzara baloratzea

EGMa 
egiaztatzea

Errefortzu
positiboa

EZ

BAI

EZ

BAI
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Pediatria-zerbitzuak duela gutxi neska bati EGMa egin zaiola jakinarazten badu (eta aldez 
aurretik jasota ez bazegoen), lehen mailako arretarako ekipo soziosanitarioak edo diziplina 
anitzeko eta erakundearteko ekipoak egoera balioetsiko du, eta aldez aurretik arrisku-
faktorerik detektatu zen, familiarekin prebentzio-jardunik egin zen eta hala ere EGMa 
egiten utzi duen, edota, aitzitik, arrisku-faktoreak garaiz detektatu ez ziren eta prebentzio-
ekintzarik egin ez zen aztertuko da. 

Aurreko puntuan bezala, neskarentzat onuragarrienak diren erabakiak hartuko dira, kasu 
bakoitzaren inguruko zirkunstantziak kontuan hartuta.
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30 Kaplan A, Moreno J, Pérez Jarauta MJ.

  

2. Jardunak detektatzeko/esku 
hartzeko puntuen arabera

GINEKOLOGIA/OBSTETRIZIAKO EKIPOA

Ginekologo eta emagin gehienentzat EGMa gure komunitatean ezagutzen ez den errealitatea 
da. Izan ere, profesional askok ez dute kasu bakar bat ere ikusi, eta ikusi badute ere 
ezin izan dute aztertu. Egoera hori kontrastean dago EGMa egiten duten herrialdeetatik 
datorren biztanleria afrikarrari buruz ditugun datuekin; datu horien arabera, azken urte 
hauetan igoera esponentziala baitago dago EAEn. 

GINEKOLOGIARI BURUZKO KONTSULTA

Zergatik ez den diagnostikatzen galderari erantzuteko, geure buruari aurretik galdetu 
beharko diogu ba ote dagoen aukerarik bilatzen ez dena ikusteko, eta hortxe aurkituko 
dugu erantzuna. EGMa pairatu duen emakumea ez da ginekologiako kontsultara edo 
ginekologiako larrialdietara bertaratzen arrazoi horrengatik. Normalean beste emakume 
batzuei galdetzen diete antzeko arrazoiengatik: metrorragia, abdomeneko mina, baginako 
azkura, hilekoaren atzerapena... Batzuetan, emakume horiek beren emaginarengana jotzen 
dute zerbixeko minbiziaren baheketa-programaren barruan.

Kontsultan izaten den lehenengo harremanean lehentasuna emango zaio konfiantza-
harreman bat ezartzeari, konfiantza horri esker lortuko baita emakume horren historia 
pertsonala zein den jakitea (jatorrizko herria, etnia, herrialde honetan emandako denbora...) 
eta EGMari buruzko galderak normalizatzea emakumearen sexu- eta ugalketa-osasunaren 
zati gisa. Era berean, EGMarekin lotutako zeinu klinikoei buruzko azterketa egingo da: 
dismenorrea, dispareunia, zistitisa eta errepikatzen den baginitisa... Hori guztia miaketa 
ginekologikoaren aurretik egin beharko da, miaketa hori egiten eta bisitek jarraitutasuna 
izan dezaten lagundu baitu azterketa horrek30.

Segidako kontsulta ginekologikoen ondorioz medikuaren eta pazientearen artean sortzen 
den harremanak EGMaren aurkako argudioak sartzen lagunduko du. 

Pazientea miatzen denean kanpoko genitalen azterketa zehatza egingo da; horretarako, 
prepuzioaren, klitoriaren osotasuna egiaztatuko da, baita ezpain txikien eta handien 
osotasuna ere. Horrela, pazienteari egindako EGMa zer motatakoa den diagnostikatuko 
dugu (ikus 1. eranskina). 

Kasu gehienetan I. eta II. motako EGMa izango da, horiek baitira arruntenak, kasuen % 80-85 
hain zuzen ere. III. motako EGMa ez da hain maiz azaltzen, kasuen % 15-20 dira, eta Afrikako 
Adarreko herrialdeetan egiten dira. Salbuespenezko kasuetan ikusten dugu mutilazio mota 
hori prebalentzia txikia duelako eta gure herrialdera immigratu duen biztanleria afrikarraren 
jatorria dela medio. Nolanahi ere, III. mota EGMaren kasu bat aurkitzen badugu, jakin 
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behar dugu ezin izango dugula baginaren miaketa osoa egin, ezta baginaren ekografia ere. 
Gainera, kontuan izan behar dugu kontsultaren arrazoia antisortzea bada, UBG metodoa 
ezin izango dugula aukeratu. Miaketa egin ondoren, ikusten bada sinekia bat edo infibulazio 
bat dagoela, kirurgia konpontzailea eskainiko zaio emakumeari. 

Kasu guztietan garrantzitsua da pazientearen lehen arretako medikuari kasu horren berri 
ematea, kasuaren jarraipena egin dezan eta zaintzak koordina ditzan.

OBSTETRIZIAKO KONTSULTA (GINEKOLOGOA ETA/EDO EMAGINA)

Kasu askotan, haurdunaldi kontsulta izaten da emakumeak osasun-eremuarekin duen 
lehenengo harremana; horregatik, guk esparru horretan erakusten dugun sentsibilizazioak 
eta gauzatzen dugun jardunak zeharo alda dezake emakumeak osasun-arloko profesionalekin 
duen harremana.

Lehenengo hiruhilekoan, hau da, haurdunaldiko hamabigarren astearen inguruan egiten 
den miaketa ginekologikoan balioetsiko da EGMrik dagoen ala ez eta baldin badago zer 
motatakoa den. EGMa dagoela ondorioztatzen bada, EGMa dagoela idatziko da haurdunaldi-
kartillan eta kodetu egingo da. 

Nolanahi ere, haurdunaldiko hogeita laugarren astetik hogeita zortzigarren asterainoko 
denbora-tartean ez da gaia landuko emaginaren kontsultan, aurreko kontsultetan sortutako 
konfiantza-harremanaz baliatuko gara horretarako. Une horretan ekingo zaio gai horri buruzko 
sentsibilizazioari kontsultan bertan, eta emakumea EGMari buruzko programa soziosanitario 
espezifikoetara (baldin badaude) edo gizarte-langilearengana bideratuko da, baldin eta 
egokia dela irizten bada.

Haurdunaldiaren kontrola haurdun dagoen beste edozein emakumeri egiten zaion bezala 
gauzatuko da, indarreko protokoloen arabera. Argi eta garbi azalduko dira jardun klinikoak 
bisita bakoitzean, eta EGMa kontuan izango da bagina bidezko miaketetan, EGMak eragotzi 
baitezake miaketa hori egitea.

Mutilazio bat dagoela egiaztatzen bada, garrantzitsua da gertakari hori behar bezala 
erregistratzea haurdun dagoen emakumearen historia klinikoan, erditzeari begira:

• I. edo II. motako EGMa, haurdun dagoen emakumea lasaitu egin behar da egoera 
horrek erditzen ari den bitartean eragin ditzakeen konplikazioei dagokienez.

• III. motako EGMa edo infibulazioa. Kasu horietan, desinfibulazioa proposatzen da.

DESINFIBULAZIOA

Desinfibulazioa infibulatutako emakumeari egiten zaion ebakuntza konpontzailea da, 
harreman-sexualak edo bagina bidezko erditzea ahalbidetzeko (ikus I. eranskina).

Ebakuntza hori ezinbestekoa da III. motako EGMaren kasuan, desinfibulazioa gauzatu gabe 
erditzen bada, perineoko erabateko urradura gertatuko bailitzateke eta amaren nahiz fetuaren 
morbilitatea handia izango bailitzateke. Pazienteari jakinaraziko zaio erditzearen ondoren ez dela 
berriro infibulaziorik egingo inoiz. 

Desinfibulazioa egiteko unerik egokiena haurdunaldiaren hogeigarren astetik hogeita zortzigarren 
astera bitarteko aldia da. Desinfibulazioa haurdunaldian egin ezin bada, erditzen ari denean 
gauzatuko da31. Normalean, analgesia erregionala (epidurala) aplikatuz egingo da.
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Garrantzitsua da pazientearen lehen arretako medikuari kasu horren berri ematea, kasuaren 
jarraipena egin dezan eta zaintzak koordina ditzan.

HAURDUNALDIAN DETEKTATZEA

Haurdunaldiaren kartillan 
jasotzea.

Kodifikazioa

EGM 
III. mota

EGM 
sentsibilizazioa 

Gizarte 
Langileari 

jakinaraztea

Programa
 espezifikoa

Desinfibulazioa 20. astetik 
28. astera bitarte

Desinfibulazioa erditzean

<28
aste

>28
aste

BAI

ERDITZEA

Emakume mutilatuek maizago izaten dituzte arazoak erditzean, bereziki II. eta III. 
motakoek. Baieztapen hori WHO azterlanean32 oinarritzen da batez ere. Azterlan horretan 
obstetriziako emaitzak alderatzen dira EGMrik gabeko emakumeetan (n=7171), I. motako 
EGMa dutenetan (n=6856), II. motako EGMa dutenetan (n=7771) eta III. motako EGMa 
dutenetan (n=6595). Azterlan horretatik ondorioztatzen da II. eta III. motako EGMa 
duten emakumeek EGMa ez duten emakumeek baino arrisku handiagoa dutela zesarea 
bat, erdiondoko hemorragia bat eta ospitaleratze-egun gehiago izateko, baita jaioberriak 
bizkortzeko eta ospitaleratzeko arrisku handiagoa ere. Arriskuak handiagoak dira III. 
motakoen kasuan II. motakoen kasuan baino. Gainera, ondorioztatzen da I., II. eta III. 
motako EGMa duten emakumeek EGMrik ez duten emakumeek baino arrisku handiagoa 
dutela episiotomia egiteko eta perineoko minak izateko.

Duela gutxi, 44 azterlan biltzen dituen Norvegiako azterketa sistematiko bat argitaratu 
da33. Azterketa horretan 3 milioi emakume inguru biltzen dira, eta horietatik 70.495 
emakumeri EGMa egin zioten. Azterketa horretan ondorioztatzen da EGMa egin dioten 
emakumeek arrisku handiagoa dutela erditze luzea, tresna bidezko erditzea, urradurak 
eta erdiondoko hemorragia izateko. Arriskua handiagoa da III. motakoen kasuan I. edo 

31 Kaplan A, Moreno J, Pérez Jarauta MJ.
32 WHO study group on female genital mutilation and obstetric outcome. Banks E, Meirik O et al.
33 Berg RC, Underland V.
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II. motakoen kasuan baino. Ez zuten alde esanguratsurik ikusi zesarea edo episiotimia 
egiteko arriskuari dagokionez EGMrik gabeko emakumeekin alderatuta. 

Emaitza horiek gure ingurunera kontu handiz estrapolatu behar diren arren, egon litezkeen 
konplikazio horiek kontuan hartu behar ditugu emakume horiek erditzen ari direnean 
artatu behar ditugunean.

Gai horren inguruan gomendatzen diren jardunak honako hauek dira:

• Partograman EGM idatziko da eta arrisku-faktoreak aztertuko dira. 

• Behar den gutxienekora murriztuko dira bagina bidezko miaketak dilatazio-fasean. 
Egozpen-fasean bulbaren elastikotasuna aztertuko da; horretarako, episiotomia 
erdi-albokoa egingo da, betiere beharrezkotzat hartzen bada, urradurarik ez izateko. 

• Erditu ondoren, egon daitezkeen urradurak eta/edo episiotomia, baldin eta egin 
bada, nola sendatu eta zaindu behar diren azalduko da, eta gomendatuko da sexu-
harremanik ez izatea urradura eta episiotomia guztiz orbaindu arte. 

• Emakumearen EGMaren aurrekaria kodetuko da obstetriziako alta-txostenean.

Ama mutilatuen neska jaioberrietan EGMa prebenitzeko, familiarekin lan egingo da gai 
horren inguruan sentsibilizatzeko. Horretarako, funtsezkoa da lehen mailako arretako 
pediatrak eta emaginak ez ezik, gizarte- eta osasun-langileak ere aurrekari horren berri 
izatea, EGMaren inguruko sentsibilizazioa jorratu ahal izateko, baldin eta aurretik jorratu 
ez bada. Horregatik, ezinbestekoa da EGMaren aurrekaria idaztea amaren eta jaioberriaren 
alta-txostenean. Horrela, neska jaioberriaren pediatrak erregistro hori ikusi ahal izango du 
osasun-zentroan programatutako lehenengo bisitan bertan.centro de salud.

EGM
 III. mota

BAI

ERDITZEAN DETEKTATZEA

EGMa partograman jasotzea

Erditzerako arrisku-fakto-
reak baloratzea

Jaioberriaren eta 
emakumearen Alta Txostenean 

EGMa jasotzea

Desinfibulazioa erditzean

Gizarte Langileari 
jakinaraztea
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PEDIATRIAKO EKIPOA (PEDIATRA ETA/EDO PEDIATRIAKO ERIZAINA)

Pediatriako ekipoak kulturartekotasunari eta gai honi buruzko prestakuntza jaso beharko luke 
sentsibilitatez, mendebaldeko ikuspegiaz gain, Afrikako ikuspegia izanik (5) eta behin eta 
berriz esango dugu prebentzioa gauzatu behar dela neska jaiotzen denetik. Beti errespetuz 
eta sendo jardun behar da, gizarte-langileekin eta eskolekin nahiz ikastolekin elkarlanean.

Informazio horri esker, errazagoa izango da hainbat arazo gainditzea. Arazo horiek honako 
arlo hauekin lotuta egon daitezke: pediatria-kontsultarekin eta ekintza horrek zer garrantzi 
eta zer sinbolismo duen ez jakitearekin, gaiari heltzeko lotsa izatearekin, esku-hartzeak 
edo ez esku-hartzeak dakartzan ondorioen aurrean sortzen diren zalantza profesional eta 
etikoekin, demonizazio-zigorraren eta integrazioaren aurrean hautatu behar izatearekin, 
denbora gutxi izatearekin, gainkarga asistentzialarekin, hizkuntzarekin, aholkularitza 
profesionaleko baliabide gutxi izatearekin eta abar. 

Jarraian, prebentzioko jardunak zehaztuko dira, abiapuntuko egoerak kontuan hartuta, baina 
jardun horietan guztietan gizarte-langileak eta/edo Lehen mailako Arreta Soziosanitarioko 
Ekipoak jakinaren gainean jarri behar dira eta haiekin koordinatu behar da.

A. ARRISKU-EREMUETAKO FAMILIETAKO NESKETAN ETA HISTORIA KLINIKO 
BERRIA IREKITZEN ZAIEN NESKETAN EGMa PREBENITZEKO JARDUNA

1. Testuinguruan kokatzea: Arrisku-taldeak identifikatzea jardunbide horrek oraindik 
ere irauten duen herrialdeen eta neskaren adinaren arabera. Gai horri dagokionez, 
garrantzitsua da balioestea ahizpak ere aztertu behar ote diren ahal izanez 
gero, behintzat. Naturaltasun handiagoz informatzeko, lagungarria izan daiteke 
kontsultan mapa bat edukitzea EGMak oraindik irauten duen lekuak adierazten 
dituen mapa, alegia.

2. Prebentzioa neska jaioberria bada: Neska jaioberriaren Historia Kliniko berrian 
egiaztatzea amaren EGMaren aurrekaria eta amari galdetzea amaz gain beste 
alabaren batek “ebakirik” ba ote duen. Haurdunaldiaren kontrolean eta/edo 
erditzeko unean, obstetriziako ekipoak sentsibilizazio-lanari ekingo dio amak 
“ebakia” duela detektatzen duenean. Puntu horretan ezinbestekoa da ospitale-
eremuaren eta lehen mailako arretako eremuaren arteko nahiz pediatriako 
ekipoen eta ginekologiako ekipoen arteko koordinazio aparta izatea, amaren eta 
alabaren historian erregistratu ondoren, informazio hori gai horrek eskatzen duen 
errespetuarekin eta konfidentzialtasunez tratatzeko.

3. Prebentzioa, neska jaioberria ez bada: Oso garrantzitsua da historian idaztea 
Euskadira mutilatuta etorri zen ala ez. Haurren Osasun Programaz baliatzea iritsi 
berriak diren neska etorkinen genitalak miatzeko. Ahaleginak egitea hurrengo 
bisitetan ez galdetzeko; horretarako, ezinbestekoa da behar bezala erregistratzea, 
aurrerago esan denez.

4. Bi kasuetan, gomendatzen da prebentzioarekin jarraitzea osasun-programaren 
bisitetan eta eskatutako kontsultetan bereziki lehenengo urtean, eta une egokia 
aurkitzen denean, alabari ebakia egiteko asmoa ote duten jakiteko. Horretarako, 
eranskinean azaltzen den posterra erabil daiteke; poster horretan mutilazioaren 
ondorioak azaltzen dira eta mutilazioaren inguruko sinesmenak desmitifikatzen 
dira. Gomendatzen da genitalak azterketa bakoitzean aztertzea, baina testuingurua 
egokia bada soilik aztertuko dira.
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ARRISKU-FAKTOREAK 
IDENTIFIKATZEA HK 
BERRIAREN KASUAN

HKn jasotzea

Jaioberria
da

Jatorrizko herrialdea 
eta etnia zein diren 

jakitea

Amak EGM 
aurrekaririk ba ote 
duen egiaztatzea 
jaioberriaren HKn

BAI

Mutilatutako ahizparik ba 
ote duen jakitea

Sentsibilizazio-prozesua 
abiaraztea eta mutilatuta 

ote dagoen jakitea

EGMa edo horren arriskua 
jasotzea HKn

Sentsibilizazioko/prebentzioko 
prozesuari ekitea

Amaren eta aitaren 
familia-medikuari eta 
LASSEari jakinaraztea

EZ

5. Ama nahiz aita ohartaraztea, bereziki oporraldietako bidaia egin aurreko egunetan, 
mutilatzeak ekar ditzakeen lege-ondorioei buruz; kasu horretan garrantzitsua da 
gizarte-langileen laguntza. 

6. “Prebentziozko konpromisoa”: bidaia laster egin behar badute, erantsitako 
dokumentua (4. eranskina) erakustea amari eta aitari eta dokumentu hori 
sina dezaten eskatzea. Dokumentu horretan jakinarazten zaie zer lege-ondorio 
izango dituzten baldin eta edozein unetan jakiten bada neska mutilatua izan 
dela. Paper hori, gainera, disuasio-metodo gisa erabil dezakete familiaren eta 
gizartearen presioaren aurrean jatorrizko herrialdean. Nolanahi ere, dokumentu 
horrek ez gaitu salbuesten EGMari buruzko prebentzio zorrotza egiten jarraitzetik, 
prebentzio horrek uste sendoan egon behar baitu oinarrituta beldurrean baino 
gehiago. Gomendatzen da prebentzio hori normalean neska artatzen duen 
profesional sanitarioak egitea, profesional horrek familiaren konfiantza duelako. 
Aukera bat izan daiteke familiarentzako nazioarteko txerto-dokumentuarekin 
batera grapatzea, eta, era berean, garrantzitsua da datu hori neskaren historia 
medikoan erregistratzea. 

7. “Prebentzioko konpromisoa” sinatu nahi ez badute, bidaia egin aurretik oinarrizko 
Gizarte Zerbitzuekin harremanetan jarri beharko da, eta zerbitzu horiekin balioetsi 
beharko da Adingabeak Babesteko Zerbitzu Espezializatua jakinaren gainean jarri 
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behar den. Baita EGMa egingo dela susmatzen bada edo bidaiatik itzuli ondoren 
pediatraren azterketa egitera bertaratzen ez badira ere. 

8. Gizarte-prebentzioko alderdiak: kultura-arloko bitartekariekin, hezitzaileekin 
eta gizarte-langileekin bi sexuetako inter pares taldeak antolatzea gai horiek 
inguruneko gizarte-erakunde desberdinetatik lantzeko: zentro zibikoak, GKEak, 
parrokiak, kulturarteko elkarteak... Gizarte-erakunde horietan funtsezkoa izango 
litzateke aita inplikatzea eta ama protagonista izatea. Amek erabakitzeko duten 
gaitasuna areagotzea, amek erabaki dezaten beren alabei ebakuntza ez egitea, eta, 
gainera, ukatze horren inpaktua areagotu dezaten beren jatorrizko herrialdetara 
iristen direnean. Lagundu dezakeen gomendio bat izan daiteke EGMaren erritualak 
egin ordez beste mota bateko jaiak egitea baina mutilaziorik gabe, ulertaraziz 
jardunbide sozialak aldatu eta bilakatu egiten direla kultura guztietan. 

B. PREBENTZIO-JARDUNAK EGMa EGINDA ETORTZEN DEN NESKA ETORKIN 
BATEN AURREAN GAUDENEAN

Alterazioren bat aurkitu delako susmorik edo zalantzarik izanez gero, amari galdetu 
zuzenean (sunnari edo ebakiari buruz hitz egitea gomendatzen da) edo Haurren 
Osasun Programaz baliatzea neskaren genitalak miatzeko.

Familiaren testuinguruaren arabera, balioestea laguntza psikologikoa emateko 
aukerarik ote dagoen, betiere familiak nahi badu eta horrek estigma bat eragiten ez 
badu edo familia horrek EGMari ematen dion garrantzia baino garrantzi handiagoa 
ematen badio. Sinekiak daudela edo infibulazio bat dagoela ikusten bada, 
erreferentziazko ginekologoarengana bideratuko da zirugia konpontzailea egin ote 
daitekeen aztertzeko.

Ezin denean ziurtatu neska lehenengo aldiz Euskadira etorri ondoren mutilatua izan 
dela, ezin izango da, inola ere, lesio-parterik igorri epaitegira edo adingabeen fiskaltzara.

C. JARDUNAK LEHEN EGMa EGINA EZ ZUEN NESKA BATI EGMa EGITEN BAZAIO

Pediatriatik detektatzen bada neska bati EGMa egin diotela berriki, bi aukera daude. 
Lehenengo aukera da familiaren mugikortasuna dela medio neska horrek historiarik 
ez izatea gure kontsultan eta familiarekin prebentziorik egin ez izana, eta bigarren 
aukera da prebentzioz jardunda ere, ebakia egin izana.

Bi kasuetan zehatz-mehatz aztertuko dira kasuaren inguruko gertakari eta 
zirkunstantzia guztiak (mutilatu gabeko ahizpak izatea, ama haurdun egotea 
edo haurdun geratzeko asmoa izatea, gurasoen egoera soziolaborala, eta abar) 
eta dagokion genero-indarkeriaren partea egiteko erabakia aztertuko da, betiere 
adingabearen goragoko ongia aintzat hartuta. 

Legearen arabera, sanitarioak behartuta daude etikoki lan egokia egitera beren 
pazientearekin eta zigortuta dago beste alde batera begiratzea, baina ez dago 
derrigorrez zigortuta ustezko delitu baten parte ez ematea. Horrek kasu batzuetan 
dilema etiko bat ekar dezake, pediatriako ekipoak eta inplikatutako gizarte-agenteak 
ebazteko gai ez direna; kasu horretan, gomendatzen da kontsulta erreferentziazko 
Etika Asistentzialeko Batzordera bideratzea.
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FAMILIAKO ETA KOMUNITATEKO MEDIKUNTZAKO EKIPOA 
(FAMILIAKO MEDIKUA ETA/EDO ERIZAINA ETA/EDO EMAGINA)

Familiako Medikuntzatik ematen den osasun-laguntza definitzen duten irisgarritasun- 
eta luzetarakotasun-ezaugarriei esker, lehen mailako arreta oso eremu lagungarria da 
prebenitzeko, detektatzeko eta emakume eta neska mutilatuak eta, horrenbestez, familia 
osoa artatzeko, eta era horretan, jardunbide hori desagerrarazten laguntzeko

KONTSULTAN DETEKTATZEA

Nahiz eta emakume horiek osasun-sistemarekin duten lehenengo harremana EGMarekin 
zerikusirik ez duten gaiengatik izan ia beti, batzuetan EGMaren sekuelengatik joaten 
dira kontsultara. Sekuela horietako batzuk honako hauek izan daitezke: gernubideetako 
errepikapen-infekzioak, pelbiseko gaixotasun inflamatorioa, antzutasuna eta beste batzuk. 

Lehen mailako Arreta-mailan pertsonei eta horien familiei eskaintzen zaien arretan ematen 
den denboraren iraupena dela medio ez da ezinbestekoa lehenengo kontsultan gaiari buruz 
hitz egitea, baizik eta etorkizunean berriro elkartu arte itxaroteko aukera dago, hau da, 
konfiantzazko harremana izan arte eta hainbat gairi buruz, hala nola EGMari buruz eta 
haren konplikazioei eta sekuelei buruz hitz egiteko aukera ematen duen harremana izan 
arte itxaron daiteke. 

Gomendio orokorretan esan den arren, berriro adieraziko dugu Familiako Medikuntzaren 
kontsulta-eremuan duela zentzua pertsonarekiko errespetuan oinarrituta dagoen eta 
emakumeari konfidentzialtasuna eta intimitatea bermatuko dizkion harreman klinikoa 
ezartzea. Azpimarratu behar dugu emakume horiek eta haien familiak “ez direla 
estigmatizatu” behar, neska edo emakume mutilatua aitagandik eta amagandik “salbatzeko” 
jarrerak sustatuz, ebaketa egiteko erabakia hartu zutelako neskaren ongizateari ematen 
dioten garrantziarengatik haien etniako arauekin bat etorriz, eta horrela lortuko dutelako 
neska ez arbuiatzea bere komunitateko talde hurbilenean.

EGMaren gaia lantzeko egokiena da modu oportunistan heltzea, herrialde edo etnia 
horietatik eratorritako emakumeak edo gizonak eskatutako kontsultara joaten direnean 
EGMarekin lotura izan dezaketen gaiengatik edo hainbat arrazoi direla medio gai horri 
buruz hitz egiteko konfiantza-giro egokia sortzen denean.

Baina une egokia izango da, halaber, Osakidetzaren Osasun Planak –gaur egun 
Emakumearen Osasun Plana eta Zerbixeko Minbiza Prebenitzeko Programa– aplikatzen 
direla bermatze aldera egiten diren kontsultak aprobetxatzea, baita familia-plangintzako 
gaiak, haurdunaldiko kontsultak, ginekologiako kontsultak eta/edo emakume horien sexu-
mailari buruzko gaiak direla medio egiten diren kontsultak ere. 

Aipatutako kontsultetan, eta arriskuko nazionalitateko eta/edo etniako emakume baten 
aurrean bagaude eta/edo susmoa izatera bultzatzen gaituzten sintomak edo zeinuak dituen 
emakume baten aurrean bagaude, galdetu egingo zaio emakumeari eta miatu egingo da, 
beharrezkoa izanez gero.

Mutilazioari buruzko galdera ”sunna” edo “ebakia” (termino horiek ez dute konnotaziorik 
eta emakumeek ulertzeko modukoak dira) terminoa erabiliz egingo da eta emakumeak 
baietz erantzuten badu honako hau egingo da:
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• Osabideren historia klinikoan erregistratzea eta kodetzea ahalik eta modurik 
osoenean eta zorrotzenean EGM mota eta dauden sekuelak, jarduna eta egindako 
prebentzioa eta beharrezkoak izango diren zaintzak.

• Emakumeak alaba adingabeak edo neska adingabeak bere kargura neska horri 
esleitutako pediatrari jakinarazi beharko zaio.

Horregatik guztiagatik, kontsultan egiaztatzen bada arestian aipatutako ezaugarriak dituen 
emakume bati EGMa egin diotela, egoera berriei buruzko hezkuntzari eta prebentzioari 
ekin beharko zaie eta emakume horren bikotekidea ere sartuko da; horretarako, estrategiak 
landuko dira inguruneko beste baliabide eta zerbitzu batzuen laguntzarekin, bestalde, 
informazioa emango da laguntza-baliabideei buruz (hezkuntza-eremua eta tokiko erakunde 
komunitarioak), indarreko legeriari buruz eta legeria hori ez betetzeak dituen ondorioei 
buruz, baldin eta familiako neskaren bati EGMa egiten bazaio bai gure herrialdeko 
lurraldearen barruan, bai gurasoen jatorrizko herrialdera egindako bidaiaren batean.

Osakidetzan, Familiako Medikuntzako medikuek eta erizainek 14 urtetik gorako 
biztanleria artatzen dutenez, EGMa modu goiztiarrean identifikatu edo detektatu eta 
prebenitu beharko lukete arrisku-egoera handiagoan dagoen eta kalteberagoa den 
biztanleriaren artean, esate baterako EGMa egin dioten beste emakume batzuek (ama, 
ahizpak, izebak, lehengusinak, eta abar) osatzen dituzten familietako 18 urtetik beharko 
nesken/gazteen kasuan.

FAMILIA-MEDIKUNTZA/
ERIZAINTZA Kta.

HKn EGMa erregistratzea

Komunikazioa 
Pediatriako Kta.

Arrisku-faktoreak 
identifikatzea

Familiari laguntza eta 
babesa ematea

Beste agente batzuekin 
sare-lana ahalbidetzea

Komunikazioa 
LASSE

Azken batean, Familiako Medikuntzako profesionalek EGMaren aurrean duten zeregina 
izango da eginkizun erraztailea betetzea inplikatutako beste agente batzuekin sareko lan 
sendoa sustatuz eta, gainera, prebentzio-prozesu horretan familiari laguntzeko eta familia 
babesteko zeregina ere betetzea.
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GIZARTE-LAN SANITARIOA ETA GIZARTE-ZERBITZUAK

EGMaren prebentzio-lanetan, Osakidetzako Erakunde Sanitarioetako gizarte-langileen eta 
Gizarte Zerbitzuetako profesionalen parte-hartzea biziki garrantzitsua da. Pertsonekin, 
familiekin eta, oro har, komunitatearekin zuzenean lan egiten dutenez, komunikazioko eta 
koordinazioko dinamikak sortzeko eta ahalbidetzeko aukera eta gune pribilegiatua izaten dira.

Ildo horri jarraiki, gizarte-langile “sanitarioak” –arreta-maila guztietan (lehen maila, 
espezializatua eta ospitalekoa) osasun-profesional guztientzat erreferentziako profesional 
diren aldetik– lotura ezin hobea dira prebentzioan parte hartzen duten sistema guztien 
arteko koordinazioa finkatzeko.

Gizarte-zerbitzuek ematen duten arreta jarraitua izaten da denboran; horri esker, 
familiarekin lotura- eta konfiantza-harremana sor daiteke eta, aldi berean, arazoari arian-
arian aurre egiteko aukera eskaintzen du horrek, berehalako arrisku-kasuak detektatzea 
eta prebenitzea errazagoa izanik. 

Alabaina, EGMaren prebentzioan modu eraginkorrean eragin ahal izateko, ezinbestekoa 
da arlo guztietako profesionalak sentsibilizatzea, prestatzea eta gaitzea, baita gizarte-
langileak ere, betiere EGM-zerrenda esaten zaion horretako herrialdeetatiko jatorria duten 
emakume, neska eta komunitateekin zuzeneko harremana badute. 

Adingabe batengan arrisku-faktoreak behar bezala detektatu ahal izateko, edo bulegoan 
artatzen ari garen emakume batek agian EGMa jasan duela jakin ahal izateko, jakintza 
eta elementu kontzeptual jakin batzuk izan behar dira aldez aurretik, EGMaren kulturara 
hurbildu ahal izateko ikuspegi antropologiko batetik begiratuta eta genero-ikuspegia 
aintzat hartuta.  

Gizarte Lanetik egindako esku-hartzearen ezaugarriak eta uneak zehaztu baino lehen, 
honako premisa hauek hartu behar dira kontuan:

• Gure esku-hartze guztia bideratuko duen printzipio gidaria arriskuan dagoen 
adingabearen interes gorena da. Gainerako profesionalekin koordinatuta zehazten 
eta gauzatzen diren ekintza guztiak neskaren onura gorenaren ikuspegitik begiratuta 
baloratuko dira.

• EGMa egiten jarraitzen duten herrialdeetako familien kasuan, profesionalek 
konfiantza-giroa sortu behar dugu, errespetua abiapuntu izanik, eta iritzi- edo 
erru-jarrerak alde batera utzita; EGMaren gaia naturaltasunez landu behar dugu, 
baina aldi berean argi eta garbi adierazita EGMa egitea nesken eta emakumeen 
osasunerako arriskubidea dela eta giza eskubideak urratzen dituela.

• Alabei EGMa egitea erabakitzen duten familiak, oro har, alabak maite dituzten amak 
eta aitak izaten dira. Jardunbide hori egiten edo sustatzen duten familiek alabentzako 
onena delakoan egiten dute, hori sinesten baitute. Prebentziozko jardunean asmoa 
burutik kentzeko argudioak emango dira. (Ikus Gidaliburu honetako “Noiztik eta 
zergatik egiten da?” atala).

• Aintzat hartu beharreko alderdi oso garrantzitsu bat honako hau izaten da: maiz, 
EGMa jasan duten emakumeen eta haien familien egoera sozioekonomikoa oso 
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txarra izaten da, eta zenbait kasutan, oinarri-oinarrizko premiak betetzeko ere 
zailtasunak izaten dituzte. Gizarte Lanetik egindako esku-hartzean egoera horrekin 
lotutako ekintzak edo orientabideak ere bildu beharko lirateke. Horrelako egoeretan, 
EGMa ez dute arazotzat hartzen, eta ez dute haien lehentasunezko gaia izaten. 

Esku-hartzearen tipologiari dagokionez, honako hauek bereiz ditzakegu:

• Familiarekin (neska, ama, aita) edo komunitatearekin egiten diren ekintza indibidual 
eta zuzenak.

• Beste profesional batzuekin koordinatuta egiten diren ekintzak, sare-lana.

GIZARTE LANETIK EGINDAKO JARDUNAK

EGMa prebenitzeko gizarte-lanetik egiten den esku-hartzea arrisku-faktoreak detektatzeko 
unearen eta jatorrizko eremuaren araberakoa izango da.  

1. Obstretiziako/emaginaren kontsultan edo Ospitaleko Erditze Unitatean detektatzea 
EGMa duen emakumea, haurdun zegoela eta neska bat izan duela.

Obstetriziako/emaginaren kontsultan EGMa egina duen emakumea detektatzen 
baldin bada, prebentzio-jarduera garatzeko garaian, dagokion lurralde-eremuan 
programa espezifikorik ez badago eta egoki iritziz gero, erreferentziako gizarte-laneko 
profesionalarekin koordinatuko da.

Ospitaleko eremuan, EGMaren aurrekariak dituen ama baten alaba izango den 
haurra erditzea aurreikusita dagoen ospitaleko gizarte-langileari jakinarazi ostean, 
ESI bakoitzeko protokolo espezifikoetan zehaztutakoari jarraituko zaio, protokolorik 
izanez gero.

Nolanahi ere, protokolorik ez badago, amarekin elkarrizketak egingo dira eta, hala 
bada, nasciturusaren edo jaioberriaren aitarekin ere bai. Komunikazioa eragotz 
dezakeen hizkuntza-oztoporik ba ote dagoen aztertu behar da, eta behar izanez gero, 
eskura dauden baliabide teknikoak baliatuko dira (itzulpen-sistemak).

Lehenengo harreman honetan, oso garrantzitsua da geure burua aurkeztea eta ama 
(eta aita) lasai egon daitezela gurekin; harekin harremanetan jarri behar genuela 
ba ote zekien galdetuko diogu, eta zergatik. Ez baldin badaki, gure esku-hartzeak 
prebentzio-xedea duela jakinaraziko diogu, egoki eta naturaltasunez. EGMa aipatzen 
dugunean, “ebakia” (“ebakitakoa”) edo “sunna” hitzak erabili beharko ditugu.

Elkarrizketa irekia izango da, eta giro atseginean, eta familiari buruzko datu sozio-
biografikoak bildu behar dira, bereziki erreparatuta EGMari dagozkion arrisku-
faktoreei: amaren eta aitaren jatorrizko herrialdea; zer talde etnikokoak diren; ohiko 
moduan zer hizkuntzatan hitz egiten duten; beste seme-alabarik ba ote duten haiekin 
edo jatorrizko herrialdean, eta alabak baldin badira, zenbat urte dituzten eta EGMa 
egina ote duten; administrazio-egoera; Espainiako Estatuan edo Europan zenbat 
denbora daramaten; lan- eta ekonomia-egoera; etxebizitza eta bizikidetza; jatorrizko 
herrialdera bidaiatzeko asmoa edo aurreikuspena; EGMarekiko jarrera.
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Lortutako datuekin arriskuaren lehen balorazioa egin behar da, esku-hartzearen 
hurrengo urratsak zeintzuk izango diren bideratzeko:

• Elkarrizketan gaudela baliatuta, familiarekin sentsibilizazio-lana egiten hasiko 
gara, eta EGMak adingabeen osasunean zer ondorio kaltegarri eragiten dituen 
eta indarreko lege-alderdiak zeintzuk diren jakinaraziko diegu. 

• Halaber, familia-nukleoak izan ditzakeen gizarte-arazoen aurrean premiei 
erantzuna emango diegu, orientabide egokiak eman eta behar diren 
bideratzeak eginda. 

• Emakumearen eta adingabearen historian erregistratu behar da esku-hartzea, 
Lehen mailako Arretako profesionalek (pediatriakoek eta gizarte-lanekoek) 
ospitalean egindakoa aintzat har dezaten. Lehen mailako Arretatik eta gizarte-
zerbitzuekin koordinatuta, prebentzio-prozesuarekin jarraituko da.

• Erditze ondoan berehalako arrisku-maila handia dagoela uste badugu –ez da ohiko 
egoera izaten–, kasuaren arabera, zuzenean Gizarte Zerbitzu Komunitarioetan 
eta/edo Adingabeak Babesteko eskumena duen Zerbitzu Espezializatuan 
jakinaraziko dugu.

2. Obstretiziako/emaginaren kontsultan edo Ospitaleko Erditze Unitatean detektatzea 
EGMa duen emakumea, haurdun zegoela eta mutil bat izan duela.

Haren kargura edo jatorrizko herrialdean beste seme edo alabarik ba ote duen jakin 
behar dugu, zenbat urte dituzten eta alabek EGMa egina ote duten. EGMa jasateko 
arrisku-adinean dagoen alabarik baldin badu, aurreko puntuan aipatutakoari jarraiki 
jokatuko dugu.

Ez badu alabarik, hala ere EGMaren gaineko sentsibilizazioa egitea komeni da 
(etorkizuneko haurdunaldiei begira), eta haren gizarte-egoera ere baloratzea.

3. Pediatriako kontsultan EGMa jasateko arrisku-faktoreak betetzen dituen neska bat 
detektatzea.

Lehen mailako Arretan, EGMaren prebentzioa egiteko hainbat arlo koordinatu behar 
dira: osasunaren, gizartearen eta, ziurrenik, hezkuntzaren arloak. Gidaliburu honetan 
zera proposatu nahi dugu, esku-hartzea eta garatu beharreko ekintzak zehazteko 
garaian, Lehen mailako Arreta Soziosanitarioko Ekipoetan (LASSE) egitea balorazioak 
lantalde horiek jada eratuta dauden edo era daitezkeen tokietan.

LASSEetan –ESI eta udalerri guztietan garatu beharreko lantaldeak dira, Arreta 
Soziosanitarioko Euskal Kontseiluak proposatuta–, batik bat, osasunaren eta 
gizartearen arloetako agente profesionalen diziplinarteko eta sektorearteko parte-
hartze koordinatua aurreikusten da. EGMaren prebentzioaren kasuan, ekipo edo 
lantalde horretako kide izango dira honako hauek: pediatriako profesionalak, Lehen 
mailako Arretako medikua eta erizaina, Lehen mailako Arretako gizarte-langilea –
baldin badago–, pediatriako eta obstetriziako erizaina, dagokion Oinarrizko Gizarte 
Zerbitzuko gizarte-langilea… 
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LASSErik ez badago, pediatriatik egingo da prebentzio-lana dagokion jardun-
eremuan, eta beharrezkotzat iritziz gero, Lehen mailako Arretako eta/edo dagokion 
udal-eremuko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuko gizarte-langileekin koordinatuko da, 
betiere profesional bakoitzak egin beharreko ekintzak eta jarraipena adostuta. 

DETEKZIOA

Obstetriziako
 Kta./Emagina

Erditze-gela Pediatriako
 Kontsulta 

Gizarte Langilea

LASSE Ikastetxeak/
Ikastolak

Adingabeen 
Babesa

PREBENTZIOA KOMUNITATEAN

Azken puntua –baina ez garrantzi txikienekoa– aipatzearren, Gizarte Zerbitzuetatik eta 
tokiko erakundeetako Berdintasun/Immigrazio/Lankidetza Arloetatik garatu beharreko 
prebentzio orokorreko edo komunitarioko jarduerak aipatuko ditugu:

Gizarte-erakundeekin, elkarte/GKEekin, modulu psikosozialekin, kulturarteko bitartekare-
kin... lankidetzan jardunda, tailer espezifikoak antolatu eta bultzatzea sexu- eta ugalke-
ta-osasunari buruz, ama-haurren osasunari buruz, emakumeen aurkako indarkeriari 
buruz, harreman osasungarriei buruz...; tailer horietan, EGMa egitearen prebalentzia 
duten herrialdeetakoak diren emakumeen ahalduntzea landu daiteke, edo EGMak 
nesken osasunean eragiten dituen ondorio larrien berri eman daiteke, baita indarreko 
legeriaren eta lege-alderdien berri ere.

Osasun-agenteak eta kulturarteko bitartekariak prestatzea EGMa egiten jarraitzen duten 
herrialdeetako komunitateetako kideen artean.

Komunitatean egiten diren EGMaren prebentzio-jarduerek behar-beharrezko euskarri 
osagarri bikaina eskaintzen dute, lehen deskribatu ditugun arloetan egindako jardueren 
lagungarri; beraz, berriro ere ezinbestekoa da komunikazioko eta koordinazioko gune arinak 
ezartzea, betiere artatutako pertsonen derrigorrezko konfidentzialtasuna errespetatuko 
dela bermatuta.

Orain arte egindako esperientziek berretsi egiten dute proposatutako eredua.
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Iturria: Emakumeen eta nesken kontrako jardunbide kaltegarriak. Luis Mora – Burua; Genero, Giza Eskubide eta Kultura 
Departamentua. Nazio Batuen Biztanleria Funtsa (UNFPA) (Bilbo, 2015eko azaroaren 16a).

Neskak eta 
emakumeak 

aldaketaren eragile 
izan daitezen 

sustatzea

Komunitate osoa 
konprometitzea adierazpen 
kolektibo batean, EGMaren 

espektatiba sozialak 
desagerrarazteko

EGMaren arriskuen
 gainean kontzientziatzeko 
heziketa zabaltzea, EGMa 

zalantzan jartzea eta 
elkarrizketa sustatuta

EGMa egiten ez duten 
taldeei bideratutako 
azalpenak sustatzea

Giza Eskubideen 
eta indarreko 

legeriaren 
konpromisoak 
bete daitezen 

sustatzea
Kulturalki 

sentsibleak eta 
testuingururako 

espezifikoak 
diren programak 

prestatzea

Datuak sortzea eta 
erabiltzea politiken 
eta programen berri 

hobeto emateko

EGMa jasan duten 
emakume eta neskei 
sexu- eta ugalketa-

osasuneko zerbitzuak 
ematea

Stop EGMa egiten 
duten osasun-
profesionalei PREBENTZIOA, 

BABESA ETA ZAINKETAK 
EMATEA

3. Koordinazioa beste agente 
batzuekin

Gidaliburu honetan EGMa egiten den gizarte-testuingurua oso fenomeno konplexua da; 
hain konplexua, ezen fenomeno hori prebenitzeko ikuspegi integraletik egin behar baitzaio 
aurre, diziplinarteko eta erakundarteko taldeek parte hartuta eta inplikatutako eremu 
guztiek koordinatuta eta sarean lan eginda: Osasuna, Gizarte Zerbitzu Komunitarioak, 
Haurren Babesean Espezializatutako Zerbitzuak, Heziketa, Hirugarren Sektorea, Justizia…

EGMa desagerrarazteko ikuspegi integrala

Eskema horretan ikus daitekeenez, EGMa jasan duten neskak eta emakumeak bizi diren 
komunitateetan garatu beharreko jardun eta neurriak asko dira, eta agente asko eta 
askotarikoak hartzen dituzte eraginpean; agente horien ekintzak koordinatu egin behar 
dira. Gidaliburu honetako “eskubideak, betebeharrak eta erantzukizunak” atalean azaldu 
dugu lehen ere EGMa prebenitzeko eta desagerrarazteko lanetan inplikatutako agenteek 
zer eginkizun betetzen dituzten. Biktimak eta haien senitartekoak aipatu ditugu, lider 
tradizionalak, osasun-, hezkuntza- eta gizarte-arloko profesionalak, epaile eta fiskalak, 
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gizarte zibil antolatua eta komunikabideak, EGMaren prebentzio-lanetan erantzukizuna 
duten subjektu diren aldetik. Nazioarteko erakundeak, Estatuko edo autonomia-erkidegoko 
administrazioak eta justizia ere behartutako subjektu dira xede horretan bertan.

Baina Euskadiko Osasun Sistemaren eremuan eta aukeretan, eta zehazkiago, sistema 
horretako asistentzia-profesionalei dagokienez, beste agente batzuekiko koordinazioa 
zehaztu egin behar da hiru arlotako profesionalekin: gizartearen arloko, hezkuntzaren 
arloko eta arlo judizialekoekin.

Gidaliburu honetan gomendatutako jardunen deskribapen eta fluxugrama askotan 
aipatu da hezkuntzaren, gizartearen arloarekin edo arlo judizialarekin komunikatzeko, 
elkarreragiteko eta/edo koordinatzeko premia dagoela. Gidaliburu honetan ez dugu 
zehaztuko lankidetza hori nola gauzatu, zer bide erabilita eta zer xehetasun dituen; izan 
ere, arlo horietako bakoitzak dagozkion jardunen protokoloak egin ditzala ari da bultzatzen 
Emakunde, gomendio horiek guztiak uztartzeko eta, hartara, elkarri konektatuta eta 
elkarrekin uztartuta dauden programak lortzeko.

Nolanahi ere, ez dugu ahaztu behar Euskadiko Osasun sistemaren barruan beste agente 
batzuekin koordinatzeko zereginetan funtsezko eginkizuna betetzen duen egitura 
funtzional bat izan badela: Lehen mailako Arreta Soziosanitarioko Lantaldea (LASSE). 
Lehen mailako arretako medikuak eta erizainak uztartzen ditu funtzionalki, pazienteak 
ardatz hartuta, baita udaletako eta Foru Aldundietako oinarrizko gizarte-langileak ere; 
beraz, gizarte-arloko koordinazioa eta lankidetza asko errazten da.

Bestalde, gero eta lankidetza-esperientzia gehiago gauzatzen dira Hezkuntza-arloarekin, 
dela profesionalen artean, dela erakundeen artean. Esperientzia horiek bitartez zabaldutako 
bideak baliatu egin behar dira, baita EGMrako berariaz diseinatzen direnak ere, arlo batean 
nahiz bestean detekta daitezkeen arriskuei buruzko informazioa partekatzeko. Era berean, 
prebentziozko jardunak indartu egin daitezke, batik bat, sentsibilizaziokoak, bi arloetan 
(ikastetxean eta osasun-zentroan).

Bukatzeko, sistema soziosanitarioak sistema judizialarekin (adingabeen fiskaltza, 
epaitegiak eta abar) dituen komunikazioak lesio-parteen igorpenean oinarritzen dira, 
baina horien osagarri, bi arlotako profesionalen topaketa presentzialak antolatu beharko 
lirateke, jarduteko irizpideen gainean hitz egin eta ados jartzeko. Bereziki osasun-arloko 
profesionalek agintari judizialen babesa dutela sentitu nahi izaten dute, betiere hartu 
behar dituzten zenbait erabakitan arazo etikoak sortzen zaizkielako, eta babes hori lortzeko 
biderik egokiena elkar ezagutzea eta ulertzea da
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4. Osakidetzako profesionalen 
sentsibilizazioa/prestakuntza

Gidaliburu honen atarikoan, Ernesto Sábatok esan du bilatzen duguna baino ez dugula 
aurkitzen, eta bihotzaren barru-barruan dagoen hori dela bilatzen duguna. EGMaren 
detekzio eta prebentzioaren arlora eramanda, lehenik arazoarekin sentsibilizatzeko premia 
dugula esan nahi du horrek, eta gero, arazoa benetan prebenitzeko beharrezkoak diren 
jakintza eta trebetasunak barneratu beharko genituzkeela.

Sentsibilizazioa lortzeko, hasteko, EGMaren arazoa ikusgai bihurtu behar dugu 
Osakidetzaren eta Osasun Sailaren barne-komunikazioko bideak baliatuta, datuekin, 
komunikatuekin, informazio-saioekin, saio klinikoekin, bibliografikoekin eta abarrekin… 
Aldi berean, EGMaren eta prebentziozko jardunenen erregistro eta formulario espezifikoak 
Osabiden txertatzea eta argi eta garbi adieraztea ere komeni da, profesionalak erabiltzen 
has daitezen.

Barneratzeko, prestakuntza da beharrezkoa, batik bat EGMaren detekzioan eta prebentzioan, 
baina baita EGMaren ondorio eta arrastoekin laguntzeko ere. Prestakuntza horrek gu-
txienez bi helburu nagusi izan behar ditu: jakintzak ikastea, eta prebentzio-teknika era-
ginkorretako trebetasun indibidual eta kolektiboak garatzea. Jakintzak antropologiarekin, 
etnografiarekin eta EGMaren jatorri sozio-kulturala ulertzearekin lotuta egongo dira; 
kulturartekotasunarekin; eta esparru etiko eta juridikoarekin.

Jakintzei dagokienez, “on-line” ikas daitezke eta, hartara, profesional askorengana irits 
daiteke; baina prebentziozko jardunak egiteko beharrezkoak diren trebetasunak modu 
presentzialean eskuratzea komeni da, eta diziplinarteko taldeak elkartuta saio berean.

Horretaz gain, prestakuntza hori –batik bat, presentziala– EGMaren arriskua duten 
familiekin harreman zuzenena duten profesionalei esanbidez eta lehentasunez zuzentzea 
garrantzitsua da. Zorionez, badakigu arriskuan dauden familia hauek non bizi diren, eta 
beraz, ez da hain zaila saio presentzial horietan lehentasunak markatzea. 

Taula honetan, EAEn bizi diren eta arriskuan dauden emakume eta neskak bildu ditugu 
Erakunde Sanitario Integratuen (ESI) lurralde-eremuetan; hartara, prestakuntza jaso 
behar duten lehenengo profesionalak zeintzuk izango diren argi eta garbi ikusiko da. 
III. eranskinean banaketa hori bera duen beste taula bat ikus daiteke, udalerriaren 
arabera banakatuta.
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ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAK

ARABAKO ESI 917

BILBAO-BASURTO ESI 880

BARRUALDE-GALDAKAO ESI 560

BARAKALDO-SESTAO ESI 220

DONOSTIALDEA ESI 140

EZKERALDEA-ENKARTERRI-CRUCES ESI 98

BIDASOAKO ESI 93

DEBABARRENEKO ESI 57

URIBE ESI 33

GOIERRI-UROLA GARAIKO ESI 25

TOLOSALDEA ESI 22

ARABAKO ERRIOXA ESI 6

DEBAGOIENEKO ESI 5

GUZTIRA 3.056

EMAKUMEEN ZBK.

EGMa egiten duten herrialdeetatik etorritako emakumeen kopurua, 
ESIaren arabera
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I. Eranskina: 
EGM moten irudiak
I. MOTAKO EGMa

Klitoriaren prepuzioa falta dela objektibatuko da, klitoria osorik edo partzialki erauzi-
ta nahiz erauzi gabe. 

II. MOTAKO EGMa

Klitoria eta ezpain txikiak erabat edo zati batean erauztea, eta agian ezpain handiak 
ere motz daitezke. 

Irudian, klitori osoa erauzi dela ikus 
daiteke, eta haren lekuan orbain 
keloidea dago.

Irudian, klitoria eta ezpain txikiak erabat 
erauzi direla ikus daiteke.

III. MOTAKO EGMa

Zulo txiki bat egongo da, gernua eta hilekoaren odola kanporatzeko. Uretra-meatua 
ezin da identifikatu, klitoria erauzita edo erauzi gabe, ezpain txikiak ebaki eta berriz 
kokatzearen ondorioz bagina-zuloa txikitzen duen zigiluak ezkutatzen duelako.

Irudian, baginara daraman zulo bat ikus 
daiteke, baina uretra-meatua ezin da 
ikusi, ezpain txikiak ebaki eta erdiko 
lerroan kokatu izanagatik ezkutatuta 
dagoelako.
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DESINFIBULAZIOAREN TEKNIKA KIRURGIKOA

Genitalak antiseptiko batekin garbitu ostean, hatz erakuslea irekigunean barrena sartu 
behar da, orbainaren azpian, betiere desinfibulatu behar den eremua zenbatekoa den 
balioesteko. Irekigunetik pubiserantz ebaki bat egin behar da, erdiko lerroari jarraiki orbai-
naren gainetik eta uretra ikusgai geratu arte, baina ez gorago, hemorragiarik izan ez dadin. 
Gero, bi aldeak josi behar dira, bakoitza bere aldetik. 

Teknikaren deskribapen zehaztua irakurri nahi izanez gero, eta kalitatezko irudiak ikusi 
nahi badira, hona hemen webgune hau: http://www.uptodate.com/es/home Female genital 
cutting (zirkunzisioa). 
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II. Eranskina: Mapak

EGMa jasan duten 15-49 urteko emakumeen ehunekoa

Iturria: UNICEF 2014

34 “Demographic Perspectives on Female  Genital Mutilation”, UNFPA, 2015

Countries with FGM data collected 
by household surveys.

Countries in with FGM has been reported.

Countries in with FGM has been reported 
among some inmigrant communities.

Iturria: UNFPA, 201534

EGMa munduan
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Kontsulta-lokaletarako azalpen-posterra

Iturria: Osasunaren Mundu Erakundea (OME).

• Gizarte-tradizio garrantzitsu batean oinarritzen da, baina neska-emakumearen 
aurkako indarkeria eta nagusitasuna ezkutatzen ditu. 

• Ezein erlijiok ez du behartzen, eta Koranean ez da EGMa egiteko esaten.

• Genitalen mutilazioa delitua da, Espainiako Estatutik kanpo egiten bada ere 
(3/05 Lege Organikoa).

• Neska betiko markatuko duten ondorio fisiko eta psikologikoak eragiten ditu.
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III. Eranskina: Taulak eta grafikoak

EGMa egiten duten herrialdeetatik etorritako emakume gehien 
dituzten EAEko udalerriak

Iturria: Diagnostikoa. Emakumeen Genitalen Mutilazioa Euskal Autonomia Erkidegoan. Emakunde 
Emakumearen Euskal Erakundea, 2014ko ekaina.
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(Iturria: UNFPA 2015)

(Iturria: UNFPA 2015)

 2005

 2010



93

Eranskinak

(Iturria: UNFPA 2015)
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(Iturria: UNFPA 2015)

Health professionals include doctors, trained nurse/midwives and other health cadres.

Traditional practitioners include circumcision practitioners, traditional birth attenndants, traditional circumciser, 
gradmothers/relatives, old women, babers and gypsies.

(Iturria: UNFPA 2015)
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IV. Eranskina: “Prebentziozko 
konpromisoaren” dokumentua



96

emakumeen genitalen mutilazio 
EUSKADIKO OSASUN SISTEMAN GOMENDATUTAKO JARDUNEN GIDALIBURUA

V. Eranskina: 
Erregistroak Historia Klinikoan

HAURDUNALDIAN DETEKTATZEA

EGMaren aurrekaria Haurdunaldiaren Kartillan jasotzea (jaiotza inguruko arazoen arrisku 
handia badago).

ERDITZEAN DETEKTATZEA

EGMa partograman jasotzea eta:

1. Gizarte Lanarekin sailarteko kontsulta ez-presentziala egitea, eta Jaio Berriaren 
Historia Klinikoan jasoko da erantzuna. (Historiaren Txosten Gehigarria).

2. Obstetriziako alta-txostenean EGMa kodetzea: CIE10.

JAIOBERRIAREN HISTORIA KLINIKOA

1.  Jaioberriaren alta-txostena: amaren EGMaren aurrekaria jasotzea.

2.  Gizarte Lanaren esku-hartzea berrikustea Historiaren Txosten Gehigarrian.

LEHEN MAILAKO ARRETAKO PEDIATRIA

• Jaioberriaren kasuan

1. Jaioberriaren Formularioan jasotzea, PODetan: Arrisku Psikosoziala: BAI eta 
idatzi “amak EGMa jasan du” EGM oharretan.

2. EMANDAKO BESTE GOMENDIO BATZUK Gertakaria (V 65.49) sortzea, eta 
testu librean prebentziozko jardun guztiak jasotzea.

• Neskaren kasuan (ez jaioberria)

- Etorkinaren/adoptatuaren formularioan, PODetan: Genitalen miaketa: (normala, 
zalantzagarria, anormala).

- Jada mutilatuta baldin badago EGM Gertakaria sortu behar da, eta V65.49 
gertakaria sortu, testu librean prebentziozko jardun guztiak jasotzeko.

- Aurrerago detektatuz gero, lesio-partea (GI) egin behar ote den balioestea, eta 
Gizarte Zerbitzuei jakinaraztea (POD).
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KONTSULTAN: EMAGINA, FAMILIA MEDIKUNTZA, ERIZAINTZA, 
GINEKOLOGIA

1. Mutilazio-aurrekariak identifikatuz gero, EGM Gertakaria sortu behar da, eta testu 
librean prebentziozko jardun guztiak jaso behar dira; halaber, bidera litezkeen 
erizaintzako jardunak Osanaian jaso behar dira.

2. Emakume helduan detektatu ostean, Gizarte Lanera bideratuko ote den balioestea 
adinaren arabera, alabarik ba ote duen arabera... eta, aldi berean, prebentziozko 
jardunei ekitea.

3. Osakidetzaren Antolakunde Orokorrak EGMa erregistratzeko LEHEN MAILAKO 
ARRETA/ARRETA ESPEZIALIZATUA FORMULARIO PARTEKATUA zehaztu behar 
du oraindik. Kasu horretan, detekzioa eta Familia Medikuntzako, Emaginaren 
eta erizaintzako jardunak erregistratzeko balioko luke formularioak (erizainak 
OSANAIAn erregistratuko luke, eta hainbat datu zuzenean formulario horretan irauli 
beharko lirateke). Ginekologiako kontsultetan ere erabil daiteke formularioa, EGM 
kasu bat detektatuz gero, edo Lehen mailako Arretan detektatutako kasu baten 
berri emateko. Funtsezkoa da lanbide-profilaren arabera dagozkion Pazientearen 
Oinarrizko Datuak jakinarazteko eta biltzeko euskarritzat.

EGMetan ERABILTZEN DEN KODIFIKAZIOA

EGMa

I. motako EGMa

II. motako EGMa

III. motako EGMa

EGMaren beste egoera bat (IV. mota)

Emandako beste gomendio batzuk

 629.20 N90.810

 629.21 N90.811

 629.22 N90.812

 629.23 N90.813

 629.29 N90.818

 V65.49 

CIE 9 CIE 10
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