Avançant
pels drets i llibertats
de les dones

La Mutilació
Genital Femenina
com a Violència
Masclista

Es calcula que cada any més de tres milions de
nens d’edats compreses entre els 0 i els 15 anys
corren el risc de patir mutilació genital femenina (MGF) i que, en l’actualitat, són més de 200
milions de dones i nenes que han estat objecte
d’aquesta pràctica tradicional nefasta. La pràctica atempta contra els drets humans, el dret a la
llibertat i els drets sexuals i reproductius de les
nenes i dones.

Encara que actualment existeix
una regulació al respecte, segons
la qual en la majoria de països està
prohibida, l’erradicació total de la
mutilació genital femenina resulta complicada. Per una banda, ens
trobem amb la permissivitat i laxitud per part dels Estats implicats,
que no la consideren una forma de
violència masclista i no es duen a
terme programes integrals. I per altra banda, ens trobem amb factors
socio-culturals i un fort arrelament
en les costums ancestrals per part
de la població.
En aquesta línia es troba Mali on,
malgrat que existeixen diferents
programes dirigits tant a l’eliminació
de la pràctica com a la identificació
dels diferents tipus de violència, no
existeix una legislació que prohibeixi i condemni explícitament la
mutilació genital femenina, tot i
tenir diferents convenis signats i ratificats a escala internacional.
Una possible via a seguir es l’apellació a les autoritats competents i
la incidència en el fet que aquest
no és un problema que pertanyi
només a l’espai privat. Tot el contrari, és un problema social i polític.
Els drets de les dones son drets humans i no s’estan respectant perquè les dones estan exposades a
la violència de manera impune. Els
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Acció de mobilització social al poble de Fassoudebe, a Mali.

seus drets s’estan vulnerant de forma massiva i sistemàtica sota l’excessiva permissivitat per part dels
responsables.
Per això, és necessària la participació i implicació de les autoritats,
líders i lideresses, i administracions
competens per sensibilitzar les comunitats contra la pràctica de la
mutilació genital femenina, perquè
és una forma de violència masclista.
En una societat patriarcal tan arrelada a tots els nivells i on els rols
de gènere estan molt marcats, és
de vital importància revisar l’ima-

ginari col . lectiu per entendre com
les dones i els homes identifiquen
les violències. Quina mena de
violències es reconeixen com a tal?
Com es recullen? Existeix una acceptació i naturalització de la seva
presència? Com es perceben en les
diferents comunitats?
Ens trobem enfront una societat
on els rols de gènere estan molt
diferenciats perquè les dones i les
nenes són educades per ser submises i deuen obediència al marit.
Una relació on les dones tenen el
rol reproductiu com a mares i espo-
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ses, tot i que també exerceixen un
rol productiu no reconegut que és
primordial per a l’economia en àmbits com la producció d’aliments,
la recol . lecció d’aigua i llenys, etc.
Malgrat això, no tenen cap poder de
participació i, com més joves són,
menys reconeixement tenen.
A la vegada, als nens se’ls ensenya que són superiors i creixen sent
els amos i senyors de la casa. Tot
plegat genera desigualtats en els
drets a totes les escales i en diferents àmbits, el que afecta la salut
general, la salut sexual i reproductiva, l’escolarització, l’accès a la terra
i la participació política.
A causa de la forta estructura patriarcal i l’arrelament en els constums i les tradicions, entre les quals
es troben les religioses, el cas de
Mali deriva en un ìndex de violència dels més alts del món. Tot i
això, les dones tenen un gran nivell
d’organització i vetllen per promoure i protegir els seus drets.

La justificació d’aquestes pràctiques s’empara sota un “ritual de
maduresa”, però no és més que una
forma de control sobre la sexualitat
femenina que comporta unes conseqüències perjudicials tant físicament com psicològicament en les
dones i nenes que són sotmeses
a la violència de la MGF. Basada
en mites i costums locals, s’empara en les tradicions i no es planteja
la seva legitimitat. Les mares se la
practiquen a les filles i a elles s’ho
van fer les seves mares, així en una
genealogia interminable.
Les dificultats i complicacions són
vàries i cada vegada més perillosa: hemorràgies greus, problemes
en el part, fístules obstètriques,
problemes urinaris, quistos, dolors
forts, pèrdues de plaer, i fins i tot,
risc de mort. En resum, greus conseqüències en la salut emocional,
física i mental. Però realment, ningú
es planteja l’impacte que té la mu-

Teatre de sensibilització sobre les
conseqüències de la MGF al poble
de Bema, a Mali.
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tilació genital femenina en les dones i nenes? La veritat és que cada
vegada són més les dones unides
en associacions que s’articulen i
s’organitzen en les seves comunitats per conscienciar, lluitar i protegir a altres dones i nenes d’aquesta
pràctica i les seves conseqüències.
Per això, és important la implicació
per part dels organismes responsables en una política educativa per
lluitar contra les violències masclistes, resaltant la necessitat de
destinar recursos per augmentar
l’escolarització de les nenes sense que això suposi un alt cost per
a les famílies. I a través de la sensibilització sobre aquesta forma
de violència contra les dones i les
nenes, visibilitzar la repercusió i les
conseqüències que aquesta pràctica té en la salut i el benestar de
totes les dones.
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Accions
Des de CooperAcció i amb la participació de diferents
institucions com l’Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, l’Ajuntament de Tarragona, la
Fundacio Barberà Solidària i la Fundació ANESVAD, així
com les coparts Iamaneh Mali i l’associació Mujeres Juristas Malienses AJM, hem desenvolupat diferents projectes
i accions enfocades als drets sobre la Salut Sexual i Reproductiva, i a l’avenç cap a l’erradicació de les pràctiques
tradicionals nefastes com la Mutilació Genital Femenina
(MGF) i el Matrimoni Precoç Forços (MPF).

Círculo Diéma

La nostra zona d’acció es concentra al cercle de Diéma, a la regió de Kayes de Mali,
tot i que també s’han realitzat accions de prevenció i atenció de les dues pràctiques a
nivell transfronterer en la regió de Kolda i a Tambacounda, al Senegal.
Estos proyectos fueron centrados en dos ejes de acción:
Impuls dels recursos per a les dones
organitzades en les comunitats
Va permetre que aquestes poguessin prendre decisions i posicionar-se en
espais de poder relatiu a la Salut Sexual i Reproductiva.
Implicació per part de les institucions locals i nacionals en la
lluita contra les violències masclistes
Ho vam fer mitjançant formacions en els Drets Sexuals i Reproductius de les
dones i l’abandonament de les pràctiques tradicionals nefastes a persones
influents en les comunitats tant religioses, com polítiques.
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Veus de
l’activisme

Mariame Maiga
Responsable de programes de
l’organització IAMANEH a Mali
des de fa 11 anys.

Per què va decidir involucrar-se
contra la Mutilació Genital Femenina?
La Mutilació Genital Femenina es
practica a més del 90 % de les dones malianes, el que provoca un
augment de la taxa de mortalitat
materna i infantil. A més, és una violació dels drets de les dones.
Quines accions es realitzen a través
de la seva organització?
La nostra organització du a terme
una feina de conscienciació preventiva i curativa. La conscienciació
preventiva es fa a través de diferents projectes en les comunitats,
on es parla sobre les causes i les
conseqüències de la MGF en la salut de les dones i les nenes. En la
part curativa, proporcionem atenció mèdica i quirúrgica amb suport
psicosocial a les víctimes que han
patit complicacions relacionades
amb la MGF. La nostra organització
fa sessions de promoció i capacitació per als diferents actors clau de
la comunitat.
Quines són les conseqüències físiwww.cooperaccio.org

ques i psicològiques de la MGF per
a les dones?
Les conseqüències físiques son:
queloides, infibulació, diferents tipus de fístules, rigidesa, greus hemorràgies, danys en la integritat
física de les dones i perill de mort.
Respecte a les conseqüències
psicològiques, ens trobem davant
traumes creats per parts obstruïts
que provoquen debilitació dels
nounats pel retard del part i, fins i
tot, la mort.
La mutilació genital femenina la
practiquen les dones. Per què creu
que aquestes dones participen en
la MGF?
La MGF és essencialment cultural,
en aquest sentit ens trobem tant
amb dones que, al no poder trencar amb aquesta cultura, la practiquen, com amb la resistència a
renunciar a uns certs costums. Una
altra de les raons a tenir en compte
és l’econòmica. El clítoris és venut
en el mercat negre, per a moltes
d’aquestes dones és l’única forma
de vida.

Des de quina posició considera
que les organitzacions internacionals de cooperació feminista poden
acompanyar-li?
És una lluita de llarg recorregut.
Són costums arrelats des de fa segles i la població no les pot abandonar de la nit al dia. El canvi en el
comportament és un procés llarg,
les organitzacions internacionals
ens poden ajudar en aquest sentit
donant-nos suport a llarg termini.
Encara que està prohibida, aquesta
pràctica continua sense ser erradicada, a què creu que es deu?
A Mali no existeix explícitament cap
llei que prohibeixi la pràctica de la
MGF, a excepció d’una circular que
prohibeix la intervenció en centres
sanitaris. És per això que des de
les ONG nacionals i internacionals
s’advoca per la regulació d’una llei
que prohibeixi la pràctica. Tenint en
compte aquest context, això pot ser
una de les principals causes perquè la MGF es continuï practicant
a Mali.
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Veus de
l’activisme

Aissatou Diallo
Fundadora i presidenta de l’Associació
Humanitària Contra l’Ablació de la Dona
Africana AHCAMA

Per què vas decidir implicar-te i lluitar contra la mutilació genital femenina?
Per defensar a les nenes i a les dones d’aquest crim. No podia tolerar
que cap dona patís la violència de
ser mutilada. Després d’haver viscut l’experiència en el meu propi
cos i ser supervivent, crec que això
t’enfonsa o et dona la força per lluitar. En el meu cas, ha estat el factor
que m’ha fet rebel. lar-me amb força.
Quin tipus de sensibilització i conscienciació es fa a través de la teva
organització?
Treballem tant amb dones i nenes objecte de MGF, com amb el
seu entorn familiar, especialment
les àvies i és molt important la labor amb els homes, que fins ara es
mantenien al marge. També treballem amb l’entorn escolar i el circuit
sanitari, en el qual la dona sigui atesa. És important sensibilitzar l’àmbit comunitari, amb la finalitat de
transmetre’ls els efectes físics i psíquics de la MGF, per acabar amb la
coacció comunitària responsabilitzant-los d’aquests efectes.
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Quines conseqüències físiques i
psicològiques té la MGF?

ganitzacions de cooperació internacional feminista?

Les conseqüències físiques són
multitud de malalties, tant en el
moment de practicar la mutilació
com al llarg de la vida de la dona.
Infeccions, dolors, malformacions,
dificultats reproductives, complicacions en el part i fins a la mort. Respecte a les psicològiques, l’anullació del control de la dona sobre
el seu cos, la seva feminitat i fins
a la seva pròpia vida, deriven en
traumes psicològics per no sentir el
seu cos, per no ser propietària de la
seva vida i per ser convertida en un
objecte el control del qual exerceix
tant l’home com la comunitat.

Des de l’acompanyament i l’aprenentatge mutu, perquè les dones
objecte de l’acció no se sentin interferides. Per descomptat, transferint estratègies d’arrel feminista
adaptades a la realitat de l’entorn,
tant organitzatives com d’acció.

La MGF és practicada per dones.
Per què creus que aquestes dones
són participis de la MGF?
En alguns casos, és un treball per
a elles i els ve de família. En general, es considera que la MGF representa la virtut i el camí recte per a
la dona, per la qual cosa veuen la
pràctica com una cosa necessària
i virtuosa.
Des de quina posició consideres
que us poden acompanyar les or-

Malgrat estar prohibida aquesta
pràctica continua sense erradicar-se. A què creus que es deu?
Els factors són diversos. Hi ha molt
poca consciència sobre els efectes
de la MGF sobre la salut. La mateixa
pobresa que condemna a la nena fa
que la MGF es vegi com una ajuda
perquè trobi marit i surti d’aquesta
pobresa. Un altre factor és el potent
patriarcat que s’assegura tenir el
control sobre el cos de les dones.
També estan els motius suposadament religiosos i/o culturals transmesos per una lectura patriarcal de
la religió fan que la MGF es percebi
com un tret de reafirmació ètnica o
comunitària. I, finalment, la tradició,
“sempre es va fer així i tu no ets qui
per canviar-ho” Qüestionar aquesta
tradició es veu com una amenaça a
la cohesió de la comunitat.
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Relats de canvi
En el marc de l’execució del projecte “Anw ca an bitlla
di gnôgon dt.: Unides per una estratègia global de
prevenció i gestió de la violència de gènere”, el 28 de
novembre de 2021, es va realitzar una entrevista en
el Centre de Salut de Diéma a Mali amb la cuidadora d’una nena de tres anys de l’ètnia peulh, víctima de
complicacions relacionades amb la Mutilació Genital
Femenina. De fet, l’acompanyant és l’àvia de la supervivent, que és el segon naixement d’un grup de germans
de tres nens.
Segons l’àvia, la família viu en KELEBAGA (un poble
fulani), situat a 25 km al nord de la ciutat de Guédebiné, en el Cercle del Diéma. Subratlla que la seva nora
la va informar la setmana passada que la seva petita ja
no podia orinar amb normalitat (retenció urinària), que
plorava a tota hora al matí i a la nit, i que portava diversos dies així. Immediatament es van dirigir a l’Hospital de Guédebiné per trobar una solució al problema.

Després de la consulta, el diagnòstic va confirmar un
cas d’infibulació. Des d’allí, la nena va ser derivada al
Centre de Salut de referència de Diéma perquè fos atesa per l’ONG IAMANEH MALI, que té com a objectiu
promoure la salut de les mares i les nenes, entre altres
coses, atenent aquest tipus de patologies. Amb l’acord
del pare de la nena, van acudir al centre de salut de
referència Diéma per a rebre tractament mèdic.
Durant l’entrevista, l’àvia i el pare de la nena van ser
informats per l’oficial del projecte sobre els desavantatges i els danys de la MGF. Se’ls va informar de la contribució del projecte, és a dir, el cost total del tractament
més una quantitat per al transport i el menjar durant
la seva estada en el centre. Van prometre que quan
tornessin al seu poble, no sols compartirien aquesta
informació amb altres membres de la comunitat, sinó
que també actuarien com a relleus per a la mobilització
contra la pràctica de l’escissió.

Articles d’ interès

Publicació
UNA LLAMADA A LA REPARACIÓN: La situación de las violencias contra las mujeres en Mali un recorrido desde Bamako al Círculo de Diéma.
De Estrella Ramil Paz i CooperAcció (2021).
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Reportatge

Reportatge

Reportatge

SouDou, la casa de la mujer
africana, un impulso de acompañamiento y autogestión entre
la comunidad de mujeres subsaharianas de Catalunya

Mutilación Genital Femenina:
una violencia machista
enquistada

Poner fin a la MGF es esencial
para dar a las niñas control
sobre sus propias vidas

El Salto Diario (2020).

ONU Dones (2021).

De Sara Aminiyan Llopis, per
Catalunya Plural (2021).

Audiovisuals d’ interès

Documental

Documental

Por una vida libre de violencias en Diéma:
mujeres y niñas ejerciendo sus Derechos
Sexuales y Reproductivos

La mutilació genital femenina (Capítol 3)

De CooperAcció amb les coparts IAMANEH Mali i
Association des Juristes Maliennes (2021).
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Título original: “NYANGATA MIN BE MOSSOW
KAN MALILA”
De CooperAcció (2016).
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Altres organitzacions
Altres organitzacions que també actuen contra les MGF.
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