9.2
Què és?

On es
practica?

LA
MUTILACIÓ
GENITAL
FEMENINA
La mutilació genital femenina (MGF), Sunna
o Ñyakaa, és una pràctica cultural i social
que consisteix en l’extirpació total o parcial
dels genitals femenins.

Perquè es practica?
Es creu que...

Però...

...............

La religió obliga a practicar-la.........................................L’Alcorà no fa cap referència a la mutilació genital femenina. El profeta diu: “Tingueu cura de les
vostres filles i no els feu mal”.
Fer-ho és més net..............................................................La pràctica de la mutilació pot provocar infeccions urinàries i ginecològiques, tètanus, hepatitis, sida, anèmia severa i la mort.
................El talls genitals provoquen dolor, por i patiment.
Són costums i tradicions ................................................Les tradicions poden canviar quan posen en
perill els drets humans.
El clítoris pot créixer com el penis.................................A cap dona li creix el clítoris.
Protegeix la virginitat.........................................................Per protegir la virginitat no és necessari mutilar
les nenes.
Es poden tenir més fills....................................................Els talls genitals poden provocar que una dona
no pugui tenir més fills, complicacions en el part
i la mort del bebè i de la mare.

Què en diu la llei a
l’Estat espanyol?

La mutilació genital femenina és un delicte (article 149.2
del Codi penal):
n Els pares poden anar a la presó entre 6 i 12 anys.
n Els pares poden perdre la custòdia de les seves filles.
n Les nenes poden ser ingressades a un centre de menors entre 4 i 6 anys.
n Les persones que la practiquen, hi col·laboren o la permeten poden anar a la presó.
... encara que ho facin fora de l’Estat espanyol
(LO 3/2005).

No practiqueu la
mutilació genital
femenina a les vostres filles perquè:

n És molt dolorosa.
n Poden patir hemorràgies greus.
n Poden patir infeccions que els impedeixin tenir fills.
n Poden patir complicacions en el part que els provoquin la mort i la del bebè.
n Poden patir la sida, l’hepatitis i el tètanus i
transmetre’ls.
n La circumcisió femenina no és una obligació religiosa.
n A l’Estat espanyol està penalitzada per la llei, encara
que es faci en un altre país.

