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Emakumeen genitalen mutilazioa (EGM) praktika 

kaltegarri bat da: emakumeen eta neskatilen giza 

eskubideen kontrako urraketa larritzat jotzen da 

nazioartean, eta emakumeen aurkako indarkeriaren  

erakusgarri gordina da, zeinaren jatorria genero-

desberdintasunetan eta -diskriminazioetan baitago. 

Gure erkidegoan ere badugu arazo hori; izan ere, 

migrazioaren eraginez, mutilazioa egiten den 

herrialdeetatik datozen familiak bizi dira gure artean. 

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VI. 

Planean esaten da beharrezkoa dela emakumeen 

kontrako indarkeria-modu jakin batzuetan esku 

hartzea, hots, gure ingurunean azaleratzen ari diren 

indarkeria-moten aurka egitea. Helburu horrekin, 

beraz, egoeraren diagnostikoa egiten aritu da 

Emakunde, botere publikoek tresna bat izan dezaten 

praktika hori prebenitzeko, gure erkidegoen bizi 

diren neskatilen artean. 

Prebentzioa da emakumeen genitalen mutilazioari 

arlo profesionaletik heltzeko gakoetariko bat, bai eta 

koordinazioa ere, behar-beharrezkoa baita osasun, 

hezkuntza eta gizarte arloak elkarrekin koordinatzea, mutilazioa diziplina arteko arazoa den 

aldetik. Horregatik, eskerrak eman nahi dizkiet hainbat eremutako profesionalen artean 

koordinazioa eta sare-lana gauzatzen eta bultzatzen duten pertsona guztiei. 

Diagnostiko honen argitalpena lehen urratsa da EAEn Emakumeen Genitalen Mutilazioa 

Prebenitzen Esku Hartzeko Programa abiarazteko, eta, ondorioz, gure ingurunean EGMa 

erauzteko. 

 

 

 

Izaskun Landaida Larizgoitia 

Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria 
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Emakumeen Mutilazio Genitala (EMG) errotik ateratzeko nazioarteko ahaleginak egin 

badira ere, praktika hori «giza eskubideen nonahiko hauste iraunkorrenetako bat da eta, 

gainera, isiltasunean onartzen dena» (UNICEF, 2005: 7). EMG Saharaz hegoaldeko 

Afrikako eta Ekialde Ertaineko 28 herrialdetan dago errotuta oraindik. Kalkuluen arabera, 

125 milioi emakumek eta neskak jasan dute praktika hori, eta 30 milioi neskak dute 

mutilazioa jasateko arriskua datorren hamarkadan.  

EMG ohiko praktika da heldutasunera pasatzeko errituen eremu kulturalean, nesken 

gizarteratzearen elementu gisa. Halaber, Islamari, kristautasun koptoari edo judu falaxei 

lotutako ideia erlijiosoak dira. Emakumeen osotasun fisikoaren zein psikikoaren aurkako 

esku-hartze hauek betikotzen dituzten ohituren eta gerontokrazien sarea dago. 

EMG belaunaldiz belaunaldi errepikatzen da, familiek edo emakumeek praktika hori 

betikotzeari uztea izugarri zailtzen duten dinamika sozio-kulturalen eremuan. 

Migrazioekin, EMG jadanik ez da mugatzen jatorriz praktikatu izan den herrialdeetara; 

aldiz, migratzen duten pertsonen ekipaje kultural bezala bidaiatzen da.  

80. hamarkadatik aurrera, Espainia Saharaz hegoaldeko Afrikako hainbat herrialdetik 

datozen migrazio-mugimenduen helmuga bihurtu da. Atzerriko immigrazioaren 

gorakadak ekarpen esanguratsua egin dio Espainiak azken urteetan izandako gehiagotze 

demografikoari, eta eragin positiboa izan du ugalkortasun- eta ezkontza-tasen 

adierazleetan.  

Gure gizartean EMGk nortasun-errotze handia duen hainbat ingurune geografikoetako, 

historikoetako, sozialetako eta kulturaletako familiak sartzeak gure herrialdean bizi diren 

komunitate horietako emakumeentzat eta neskentzat kaltegarriak diren horrelako 

praktika tradizionalei aurre egin behar izatea eragiten du. Kolektibo horien pisu 

demografiko gero eta handiagoak, familiak berriz elkartzeak ekarriko duen 

maskulinotasun-tasa handiak eta Afrikako emakumeen ugalkortasun-tasa handiak EMG 

jasateko arriskua duten nesken handiagotze nabarmena iragartzen du gure 

kontsultategietan, gizarte-zerbitzuetan eta eskoletan. 
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2012ko urtarrilaren 1eko Espainiako Populazioaren Etengabeko Errolda-datuen arabera, 

eta horiek 2012ko Emakumeen Mutilazio Genitalaren Espainiako Mapan aztertuta1, 

Euskadiko Autonomia Erkidegoan (EAE), populazio osoaren % 6,9 adierazten duten 

140.000 atzerritar bizi dira. Horietatik, 11.000 baino gehiago EMG praktikatzen duten 

herrialdeetatik datoz, eta horietako 3.100 emakumeak dira, 2008an 1.300 baziren ere; 

beraz, % 142ko hazkundea izan da. 14 urtetik beherako neskei dagokienez (hori da EMG 

jasateko arriskuan dagoen adin-tartea), 2008an 275 izatetik, 800 neska baino gehiago 

izatera pasatu direla ikus daiteke, % 198ko hazkundearekin. 

 

Immigrante-kopuruaren gorakadaren ondorioa izateaz gain, datu horiek seguruenik 

hazten jarraituko duten jaiotza-tasa handiak dituen populazioaren segmentuaren 

ondorioa ere badira. Izan ere, adierazle gisa, aipatzekoa da Gasteizko Udalaren Gizarte 

Zerbitzuak emandako 2014ko ekaineko azken datuek 2012ko kopuruak bikoizten dituen 

emakumezkoen populazioa adierazten dutela.  

 

Migrazio-prozesua aukera pribilegiatua da jokabide eta jarrera berriak integratzeko 

akulturazio selektiboa sortzeko; izan ere, horiek populazio migratzaileak jarduten duen 

eta erreferentziazko pertsonatzat hartzen diren jatorrizko gizarteetan errepikatzen dira. 

 

EMG praktikatzen duten herrialdeetatik datozen emakumeen eta nesken kopuru gero eta 

handiagoak EAEn, bai eta populazio horren arretak osasun-zerbitzuen, gizarte-zerbitzuen 

eta hezkuntzaren aldetik ere, lehen mailako arretako profesionalak EMGren prebentzioan 

eta arretan trebatzeko behar larria nabarmentzen dute. Horregatik, Emakundek eta 

Wassu-UAB Fundazioak EMGri buruzko diagnostiko hau hasi du EAEn, EMGren 

prebentziorako programa globala Euskadin inplementatzeko.   

                                                           
1
 KAPLAN, A. eta LÓPEZ, A. (2013) Mapa de la Mutilación Genital Femenina en España 2012, Antropología Aplicada 2. Bellaterra, 

Wassu-UAB Fundazioa. 
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EMAKUMEEN MUTILAZIO 
GENITALA (MGF)       

2 
Emakumeen Mutilazio Genitala (EMG)2 oso aspaldiko erro soziokultural sendoak dituen 

praktika tradizional kaltegarria da. Osasunaren Mundu Erakundeak (OME/WHO)3 «nahita 

edo medikoak ez diren arrazoiengatik, emakumeen organo genitalak aldatzen edo 

lesionatzen dituzten prozedura guztiak» bezala definitzen du hori.  

Praktika tradizional kaltegarri horrek emakumeen eta nesken eskubideak hausten ditu, 

diskriminazioa betikotzen du eta hainbat osasun- zein gizarte-ondorio ditu: neskek eta 

emakumeek osotasun fisikoa izateko eskubidea hausten du, eta eragin zuzena du euren 

osasunean eta sexu- zein ugaltze-eskubideetan; ondorioz, genero-ezberdintasunak 

betikotzen dira. 

 

Banaketa geografikoa eta prebalentzia 

EMG Saharaz hegoaldeko Afrikako, Ekialde Ertaineko (Irakeko Kurdistan, Yemen) eta 

Asiako (Indonesia, Malaysia) 28 herrialdetan praktikatzen da.  

Garrantzitsua da kontuan izatea EMG ez dutela herrialde batean bizi diren talde etniko 

guztiek praktikatzen, eta praktikatzen duten etnia guztiek ez dutela modu berean egiten. 

EMG eremu nazionaletarako neurtzen bada ere, egia da, oso zabalduta ez dagoen 

                                                           
2 Txosten honetan, Emakumeen Mutilazio Genitalaz (EMG) arituko gara, nazioarteko agendetan erabilitako terminoa delako, eta 
genero-indarkeria estrukturala betikotzen duen emakumeen sexu- eta ugaltze-eskubideen haustura delako.   
3  OSASUNAREN MUNDU ERAKUNDEA – OME/WHO (2013) Mutilación genital femenina, hemen eskuragai: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/es/ (kontsulta: 2014.02.17. 
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herrialdeetan, eskualde zehatzetan kontzentratu ohi dela eta faktore etnikoak zehazten 

duela, oszilazio nabarmenekin herrialde ezberdinen artean. EMGren eta talde etniko 

bateko kide izatearen arteko elkarketa horrek iradokitzen du faktore sozialek 

(komunitateen arauak eta itxaropenak) rol garrantzitsua dutela praktikaren betikotzean 

(UNICEF, 2013). 

1. irudia. EMGren prebalentzia-mapa Afrikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: UNICEF, 2013. 

 

Migrazio-mugimenduen globalizazioarekin eta areagotzearekin, EMG diasporan dago. 

Faktore ekonomikoak alde batera utzita, Afrikako migrazioak iragan kolonialean 

ezarritako loturak islatzen dituzten mugikortasun-patroiak jarraitzeko joera du. 70. 

hamarkadan, Afrikako hainbat herrialdetan izandako migrazio ekonomikoaz gain, gerrak, 

ondoez sozialak eta lehorteek errefuxiatuak Europara iristea eragin zuen. Era berean, 
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migrazio-mugimenduak ere Kanadara, Amerikako Estatu Batuetara, Australiara eta 

Zeelanda Berrira zuzendu ziren (UNICEF, 2005). 

 

2. irudia. EMGren lokalizazio-mapa munduan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: GIPE/PTP - Wassu Fundazioa-Bartzelonako Unibertsitate Autonomoa 2012 

 

 

Praktika defendatzen duten arrazoiak 

EMG antzinako sustrai sendoak eta praktikatzen dutenentzako kultura-balio handia 

dituen praktika da. Praktika horiek mantentzen dituzten kultura-presioa eta gizarte-

egitura sendoak dira; izan ere, antzinako tradizioan, euren amen eta zaharren aurretiazko 

esperientzian eta mezu erlijioso nahasgarrietan errotzen dira. Hainbat kasutan, pasatze-

erritua da haurren sozializazio-prozesuaren barnean, estatusa, etnia- zein genero-

nortasuna, aintzatespen soziala eta talde bateko kidetza ematen duten gizarte- zein 

erlijio-sinbolismoen egitura konplexuak lagunduta.  

Labur esanda, EMG belaunaldiz belaunaldi errepikatzen da, familiek edo emakumeek 
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bakarka praktika hori uztea izugarri zailtzen duten dinamika sozialen eremuan. 

EMG praktikatzearen arrazoiak askotarikoak dira eta, praktikatzen duen taldearen 

arabera, arrazoi ezberdinak nabarmentzen dira, hala nola edertasuna, garbitasuna, 

higienea, ugalketa, kontrol sexuala, gizarte-kohesioa, emakumeen eta nesken osasun ona, 

eta hildako haurren jaiotza prebenitzea.  

Askotan ez dago hori egiteko justifikazio espliziturik eta, aldiz, praktikatu egiten dute 

zuzenean. Galdetzen zaienean, praktika defendatzeko arrazoi nagusietako bat higienea 

da: erdaindutako emakumea emakume garbia da. Arrazoi bera erabiltzen da gizonen 

erdainkuntza defendatzeko. Zenbait tokitan, garbitasun-kontzeptu horrek birjintasun-

konnotazioa du (Kaplan, 2006). 

Senegambiako eskualdeak (hori eskualde geografikoa da, Senegalek eta Gambiak partekatzen 

dituzten ezaugarri komunak direla eta) Euskadin bizi den EMG herritartasuneko emakumeen 

populazioaren % 16,6 adierazten du (% 16,1 Senegalek adierazten du, eta % 0,5 Gambiak). 

Eskualde horretan, erdaindu gabeko emakumeari solima esaten zaio. Horrek «zikina» 

esan nahi du, eta ezin da hark manipulatutako elikagairik edan, ezta jan ere; izan ere, 

haren ezpurutasun-egoera dela eta, ukitzen duen guztia kutsatzen du. Solima da 

emakume batentzako irainik txarrena (Bedoya eta Kaplan, 2004).  

Higiene-faktoreak ere arrazoi garrantzitsuak dira EMG Nigerian praktikatzen jarraitzeko. 

Hori da Euskadin adierazpen handiena duen herritartasuna, emakume horien % 33,5 

adierazita. Arrazoiak ere estetikoak izan daitezke. Mali, Somalia, Egipto, Kenya eta Txad 

bezalako tokietan, aldatu gabeko genitalen ideia ukatu egiten da; izan ere, 

antiestetikotzat jotzen da, baita haserregarria eta «krudela» ere (Shweder, 2000: 219). 

Osasun-arrazoiei dagokienez, Nigeriako eta Ghanako zenbait etnien ustez, EMG 

antzutasunarentzako «sendabidea» da. Burkina Fasoko Mossien eta Maliko Bambaren 

ustez, klitoriak gizonak inpotente bihur ditzake, eta Ghanako Walek uste dute klitoriak 

sorkuntza eragotzi dezakeela (Leye, 2008). 

Askotan EMG Islamari lotzen bazaio ere, ez da Koranetik ateratako betebeharra. EMG 

sunna bat da; horrek esan nahi du gomendioa dela, eta ez betebeharra, gizonen erdainkuntza ez 

bezala; izan ere, hori derrigorrezkoa da (Kaplan, 1998). Eskola Islamiko ezberdinek praktikaren 
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derrigortasunari buruzko ikuspegi ezberdinak aurkezten dituzte. Nolanahi ere, ia 50 estatu 

islamiarreko politikariak eta lider erlijiosoak 2005ean elkartu ziren, Rabateko 

Haurtzarorako Lehen Batzar Islamikoan4 eta, bertan, Rabateko Adierazpena sortu zen. 

Horren arabera eta besteak beste, EMG Islamaren aurkako praktika da, eta estatu 

islamiarrei deia egiten zien, hori desagerrarazteko. 

Aldi berean, EMG erlijio kristauko (hala nola Egiptoko, Etiopiako edo Sudango koptoak) eta juduko 

(adibidez, Etiopiako judu falaxak) herrietan ere praktikatzen da ; (Bedoya eta Kaplan, 2004).  

Askotan, EMG tradizioak emandako araua da, eta kidetzari lotuta dago. Oroitutako gizarte-arau 

bezala ezartzen denean, tradizioak hala agintzen duelako, bete egin behar da, eta 

barneratze/baztertze-faktore bihurtzen da, bai eta aurretiazko betebeharra ere, 

ezkontzeko aukerak izateko.  

Nigeriako zati batzuetan ere, taldeen lege-arrazoiei lotuta ere aurkitzen dugu; izan ere, ezin dute 

ondasunik jarauntsi erdaindu gabe badaude (Okeke, Anyaehie eta Ezanyeaku, 2012). 

Funtsezko gertaera da etnia- eta genero-nortasuna eraikitzeko, bai eta amatasunaren munduan 

sartzeko ere. Askotan, EMGk pasatze-erritua osatzen du. Kasu horietan, Senegambiako 

eskualdean modu zabalean dokumentatu bezala (Kaplan, 1998 eta 2004), EMG adin-

taldeen barnean mutilei zein neskei estatusa aldatzea ahalbidetzen dien iniziazio-errituari 

lotuta dago. Iniziazio-erritu horien garrantzia konplexua da; haurtzarotik heldutasuneko 

lehen fasea den pubertarora iragatea irudikatzen dute, eta bertan pasatze-errituaren hiru 

faseak ematen dira: bereizketa, marjinazioa eta agregazioa (Kaplan, 1998; Bedoya eta 

Kaplan, 2004). 

Van Gennep-en arabera (1986), iniziazio-errituak ez dira pubertaro fisikoko errituak, ez 

datozelako bat pubertaro fisiologikoarekin, baizik eta pubertaro sozialarekin, eta horren 

adinak aldatu egiten dira sexuaren, etnien, horiek kokapen espazialaren eta taldeen 

dentsitate demografikoaren arabera, beti lehen menstruazioa baino lehen.   

Bereizketa den lehen fasean: haurrak komunitatetik bereizten dira, eta erdaindu egiten 

dira. Aurreko etaparekiko haustura markatzen duen ebaketa egiten da. Ebaketak sexu-

dualtasunaren galera dakar, genitalak sexuaren arabera definituta; horrek heldutasunera 

                                                           
4  Rabat Declaration on Children in the Islamic World, 2005, hemen eskuragarri: 
http://www.unicef.org/childrenandislam/downloads/declaration_english.pdf  (Kontsulta: 2013.06.22) 

http://www.unicef.org/childrenandislam/downloads/declaration_english.pdf#_blank
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pasatzea markatzen du, eta genero-nortasuna ematen du, argi eta garbi.  

Marjinazioa den bigarren fasean, horren iraupena zauriaren orbaintze-astiari eta 

iniziatuen ikaskuntza-prozesuari lotuta dago. Aldi hori tabu eta arau zorrotzez, zainketei, 

higieneari, elikagaiei, arropari eta mugimendu orokorrei buruzko agindu eta debeku 

bereziz inguratuta egoteagatik bereizten da. Fase horretan gauzatzen da iniziatuen 

ikaskuntza. Aldi horretan, oso garrantzitsua da funtsezko ezagutzen transmisioa, genero-

nortasuna eraikitzeko. Euren herriaren aberastasun kulturala eta soziala biltzen duten 

irakaspenak transmititzen dira: balore moralak, jokabide-arauak eta talde etniko 

ezberdinen arteko harremanak. Haurrek argi bereizita dauden emakumeen edo gizonen 

elkarte sekretu horietan onartuak izatea ahalbidetuko dieten ezagutzak eskuratzen 

dituzte. Horrela, talde berekoak direnek bakarrik interpretatu dezaketen ez-hitzezko 

hizkuntza garrantzitsua transmititzen zaie. 

Agregazioa den hirugarren fasean: jaialdi handi bat egiten da iniziatuak egoera berri 

batean kide bezala publikoki aurkezteko, euren rolei eta kategoria sozialei dagokienez. 

Horrela, publikoki aitortzen eta legitimatzen dira komunitatean duten estatus berrian.  

Bizitza osoan zehar eramango duten marka fisikoak taldera batzea sinbolizatzen du; 

gizarte-kohesio eta taldeko kide izatearen kontua da. Amak bere alabari EMG egiteari uko 

egiten dionean, aitaren aldeko amonak biloba erritua betetzera behartzeko eskubidea du; 

tradiziotik datorren eta bete behar den betebeharra da. 

Orokorrean, EMG emakumeen pubertaroko pasatze-erritua den gizarteetan, paralelotasuna 

ezartzen da gizonen erdainkuntzarekin. Izan ere, EMG praktikatzen duten gizarte guztietan, 

gizonen erdainkuntza ere gauzatzen da (Johnsdotter, 2012). 

Zeharka ezkontza-aukerekin erlazionatuta dagoen birjintasunaren zaintza izan zen 

Mauritanian, Gambian, Senegalen, Malin eta Nigerian gehien aipatutako arrazoietako bat 

(UNICEF, 2013); herritartasun horiek EAEn bizi diren emakume guztien % 65,7 dira. 

Euren ustez, EMGk kastitatea eta garbitasuna gordetzen ditu, eta horrek familia-ohorea 

esan nahi du. Nigeriako toki batzuetan, EMG gauzatu ondoren, barraskiloaren sekrezioak 

igurzten dira kanpoko genitaletan egindako ebaketan; izan ere, euren ustez, animalia 

mantsoa denez, horrek neska «mantso joatea» eragingo du, horren sexu-etorkizunari 
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dagokionez (Okeke, Anyaehie eta Ezanyeaku, 2012). 

Nolanahi ere, Nigeriako unibertsitateko ikasleen artean egindako ikerketaren arabera, 

«iniziatutako» neskak helduagoak sentitzen ziren sexualki, eta EMG jasan ez zutenek 

baino lehenago zituzten sexu-harremanak (Dibieamaka eta Iwesim, 2003). Guerrak 

ikerketa horren puntu interesgarri bat nabarmentzen du: mutilatu gabeko emakumeek 

praktika kaltegarria dela eta horrek dakarren kaltea ulertzeko duten zailtasuna. EMGri 

esanahi berria eman zitzaion, sexu-harremanen hasierari lotutako euren nortasunaren 

elementu positibo bezala (Guerra, 2008). 

Horrek EMG gizonengan atsegin sexual handiagoa eragingo lukeelako egingo litzatekeela 

badio ere, zenbait ikerketek diote (Lightfoot-Klein, 1989; OME, 1998, Bransfield, 2004) 

EMGk antsietatea eragiten diela horiei. Sartzeko zailtasunak eta bikotekideari min egiteko 

beldurrak zutitzearen disfuntzioa eta inpotentzia eragiten dizkie gizonei.  

Beraz, askotan esanahi berria hartu duten hainbat arrazoi aurkezten ditu EMGk. Beraz, 

prebentziozko esku-hartzeak irekitasun-jarrera eta aurreiritzirik gabe entzutea behar du, 

pertsonak praktika hori betikotzera bultzatzen dituzten arrazoiak zeintzuk diren ulertzea 

lortzeko. Horrela, elkarrizketaren bidez, profesionalak horiek desmuntatu ahal izango 

ditu, bi kulturen artean zubi sendoa den arrazoia nabarmenduta: nesken osasuna eta 

ongizatea. 

 

Praktika kaltegarriak mendebaldean: kirurgia genital kosmetikoaren kasua   

Ebakuntza-mota hori aldaketa anatomikoak zituzten genitalak konpontzeko, edo sexuz 

aldatzeko ebakuntza bezala egiten bazen ere, gutxika, helburu kosmetikoa duen genitalen 

aldaketari aplikatutako kirurgia genitala zabaldu da, itxura «ederragoa» izan dezaten. 

Formen eta tamainen aldaketa eskatzen da, «normalak ez direlako», irudi-mota horiekiko 

gehiegizko esposizioak eragindako idealizatutako genitalen estereotipoetara egokitzeko. 

2005ean argitaratutako artikulu batean, egileek erakutsi zuten aurretik testu medikuetan 

dokumentatutakoa baino aniztasun handiagoa zegoela emakumeen genitaletan, 1899an 

jadanik argitaratutako gizonen genitalen ezaugarri anitzei buruzko deskribapenetan ez 

bezala. Egileek ziotenez, orain dela gutxi argitaratutako anatomia-liburuetan ere 
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(horietako bat 1986an argitaratua), emakumeen genitalak irudikatzean ez zuten sartzen 

klitoria. Emakumeen genitalen estereotipo horrekin, sendagileek oinarrizko lerro 

estetikoak, normalizatuak, diseinatu dituzte genitalen berreraikuntzan. (Lloyd, Crouch, 

Minto, Liao eta Creighton, 2005).  

Gaur egun, kirurgia genital kosmetikoko hainbat praktika eskaintzen dira. American 

College of Obstetricians and Gynecologists erakundeak dio kirurgia plastiko baginalaren 

zenbait praktika sustatzen ari direla, hala nola «baginaren gaztetzea» eta «diseinuzko 

baginoplastia».  

2007an, BMJn argitaratutako artikuluak jadanik salatzen zuen bulbaren tamainaren edo 

proportzioen murrizketarako ebakuntza-mota horren eskaerak eragindako kezka gero eta 

handiagoa. Egileek adierazten zuten google-en 490.000 emaitza inguru sortzen zirela 

«labial reduction» bilatzerakoan, eta lehen 50 emaitzetako 47 kirurgia genital kosmetikoa 

eskaintzen duten Erresuma Batuko eta Estatu Batuetako kliniken iragarkiak ziren (Mei eta 

Creighton, 2007). 

Prozedura ezberdinak zabaldu badira ere, ez dira ikerketa egokiak egin eta, ondorioz, ez 

dago behar bezala balioztatutako daturik prozeduren ondorioei buruz eta, batez ere, 

praktika horiek epe ertainera eta luzera osasunean dituzten ondorioei buruz.  

Ezagutza medikoak eta teknika kirurgikoakaplikatzea gorputzak edertasun-eredu 

hegemonikoetara egokitzeko, osasuna arriskuan jarrita, medikuntza merkatuaren 

interesen menpe jartzea eragin du, Guerra bezalako egileek  (2008: 66) 

«Desioaren«desioaren medikuntza» deitzen dutena eraikita. Zalantzarik gabe, Puppok 

(2013) adierazi bezala, inplikazio etiko handiak daude, osasunari, marketinari eta negozio-

mota baten interesei lotutako ezagutza zientifikoaren barreiadura lotzerakoan, batez ere, 

langile medikoek gauzatzen dutenean.  

Kirurgia estetiko kosmetikoa (kirurgia zuzentzailea kategoria horretatik kanpo gelditzen 

da) IV. motakotzat jotzen ez bada ere, definizioak aztertuz gero, halakotzat jo liteke. 

Orokorrean, eztabaida handien sortzen duen puntua ebakuntza-mota hori emakume 

helduek eskatzea da. Nolanahi ere, badago adostasuna praktika-mota hori neskengan 

gauzatzeari dagokionez: «ez dugu ohitura hori (EMG) inola ere defendatzen; izan ere, 
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emakumeen banakako giza eskubideei eragiten diela ulertzen dugu, euren kabuz 

erabakitzeko askatasunik ez duten bizitzako etapa batean, haurtzaroan, hain zuzen ere» 

(Vázquez, 2010: 124). 

Nolanahi ere, 2012an, Britainia Handiko Daily Mail aldizkariak argitaratutako artikulu 

baten arabera, aurreko 6 urteetan, Erresuma Batuan, kirurgia estetiko baginaleko 343 

ebakuntza egin ziren 14 urtetik beherako nesken artean (Hope, 2012ko azaroak 22).  

 

 

Tipologia 

1995ean, OMEk lau EMG mota ezarri zituen: 

 I. mota: Klitoriaren edota prepuzioaren erresekzio partziala edo osoa 

(klitoridotomia). Kultura islamiarrean, sunna (tradizioa) bezala ezagutzen da, eta gizonen 

erdainkuntzaren parekotzat jo ohi da. 

 II. mota: Klitoriaren eta ezpain txikien erresekzio partziala edo osoa; horrek ezpain 

handien ebaketa har dezake barne (eszisioa). 

 III. mota: Baginaren zuloa estutu egiten da, ezpain txikien eta handien ebaketaren 

eta birkokapenaren bidez zigilu bat sortzeko, klitoriaren erresekzioarekin edo gabe 

(infibulazioa edo erdainkuntza faraonikoa). Bi zulo txiki uzten dira, pixa eta 

hilekoaren odola irten daitezen. 

 IV. mota: Helburu medikorik ez duten gainontzeko kanpoko genitalen prozedura 

kaltegarriak, hala nola zulaketa, ebakia, arraspatzea, kauterizazioa edo eremu 

genitalean sustantzia korrosiboak sartzea. 

2007an, OMEk sailkapen hori berraztertu zuen, zenbait ñabardura eta azpisailkapen 

sartuta. I. motaren barnean, klitoriari edo horren prepuzioari bakarri eragiten dion 

desberdintzen da eta, II. motan, berriz, mutilazioak klitoriari, ezpain handiei edo ezpain 

txikiei eragiten dien. III. motari dagokionez, baginaren zuloaren hertsadura nabarmentzen 

du, organoak kentzea baino, eta zatiketak proposatzen ditu, prozeduran ezpain handiak 

edo txikiak mutilatzen direnaren arabera. 
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Osasunaren gaineko inpaktua eta ondorioak  

EMGk emakumeen eta nesken osasunerako ondorio negatiboak aurkezten ditu unean 

bertan eta epe luzera. Konplikazio akutuen artean, min latza, shocka, hemorragia edo 

infekzioak nabarmentzen dira; horiek heriotza-arriskua izan dezakete neskarentzat. 

Orokorrean heldutasunean garatzen diren epe luzerako ondorioen artean, konplikazioen 

arriskua handitu egiten da erditzean, eta fetuaren sufrimendua eta jaioberriaren heriotza 

eragin dezake, amen eta haurren osasunari modu larrian eraginda. Halaber, ondorioak 

ditu emakumearen osasun psikosexualean. Emakumeen ehun genital normalaren eta 

osasuntsuaren erresekzioa eta kaltea dakarrenez, organismoaren funtzio naturala 

eragozten du. 

 

 

Hurrengo tauletan, EMGren praktikak epe luzera eragin ditzakeen konplikazio akutuak eta 

azpiakutuak zerrendatzen dira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONPLIKAZIO AZPIAKUTUAK 

- Anemia 
- B eta C hepatitisaren kutsadura 
- GIB/IHESaren kutsadura 
- Behin eta berriro errepikatzen diren gernu-

infekzioak 
- Oinarrizko eskasia nutrizionala duten nesken 

hazkuntzaren atzerapena 
- Abzesuak, ultzerak, eskarifikazioak 
- Zauriaren orbaintzearen atzerapena 
- Beldurra, larritasunak, trauma ondoko 

estresa 
 

 

KONPLIKAZIO AKUTUAK  

- Min latza 
- Shocka 
- Odoljarioa 
- Gernu-debekua 
- Zauria infektatzea  
- Tetanosa, septizemia, 

gangrena 
- Zauri irekiak eta 

bestelako lesioak alboko 
ehun genitaletan 

- Hausturak 
- Traumaren ondoriozko 

estresa 
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Iturria: KAPLAN, A.; TORAN, P.; BEDOYA, M. H. et al. (2006) «Las mutilaciones genitales femeninas en España: Posibilidades de 

prevención desde los ámbitos de la atención primaria en salud, la educación y los servicios sociales», Migraciones Aldizkariaren 19. 

alea, Madril. 189-217 orr. 

 

Zalantzarik gabe, EMGren praktikari lotutako faktore guzti horiek modu larrian kaltetzen 

dute osasuna, emakumeen eta nesken biziraupena arriskuan jartzen dute, osasun 

psikosexualari eragiten diote, eta genero-desberdinkeria eta diskriminazioa betikotzen 

dituzte. 

 

Joera berriak EMGren praktikan 5 

EMGren praktikaren joera berriek ebakuntza egiteko adina txikitu egin dela azaltzen dute. 

EMG 0 eta 14 urte arteko neskengan praktikatu ohi da, eta jaio ondoko zazpigarren 

egunetik aurrera eta pubertaroa hasi arte gauzatu daiteke.  Adina aldatu egiten da talde 

etnikoaren arabera, baina beti gauzatzen da lehen menstruazioa baino lehen. Alde 

horretatik, ebaketaren adina nahiko egonkor mantendu dela dioten datuak badaude ere, 

herrialde gehienetan, prebalentziaren aldaketa izan den tokietan ebakuntza adin 

txikiagoetan egitearen alde daudela ikusten dugu. Ildo horretan, EMGk prozedura guztiz 

fisikoa bihurtzeko joera du, eta baliteke batzuentzatbere zentzu kultural eta sozial zabalena 

                                                           
5
 UNICEF (2013) Female Genital Mutilation/Cutting: A statistical overview and exploration of the dynamics of change. Nueva York, 

UNICEF. 

EPE LUZERAKO KONPLIKAZIOAK (HELDUTASUNEAN AGERTZEN DIRENAK) 

- Genitourinarioak: giltzurrun-gutxiegitasuna, honako hauen ondorioz: errepikazko gernu-

infekzioak, gernu-inkontinentzia, dismenorrea, hematokolpos, salpingitis eta hantura 

pelbikoa. 

- Sexualak: baginaren sarrerako estenosia, dispareunia, sexu-desiraren murrizketa, 

anorgasmia, sexu-sentikortasunaren aldaketa, sexualitatearen bizipen anomaloak.  

- Ugalketakoak: antzutasuna. 

- Obstetrikoak: erditzeko zailtasuna (dilatazioa), urradurak, fistulak, fetuaren estresa. 

- Osasun mentala: umiliazio-sentimenduak, lotsa, gaueko terroreak, antsietate- eta depresio-

arazoak. 

- Orbaintze anomaloa: keloideak, kiste dermoideak, neuromak, fibrosia, etab. 
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galtzea. Euren prebalentzia aldatu duten herrialdeetan ere, zabalera anatomiko txikiagoa duen I. 

motaranzko joera hautematen da. 

Praktikaren medikalizazioa kezkagarria da; izan ere, hori osasunaren profesionalek sustatzen eta 

gauzatzen dute zentro publikoetan eta pribatuetan, erdaintzaile tradizionalak ordezkatuta, 

baldintza sanitarioetan gauzatzen dela «ziurtatuta» eta erabili eta botatzeko materialak 

erabilita, izan litekeen infekzioa prebenitzeko. 

Beste aldetik, murrizketa-patroia ikusten da EMGren praktikan. Joeren aldaketek 

iragartzen dute horren ondorioei buruzko ezagutzaren transmisio eraginkorrak horren 

prebalentzia murrizten duela.  

Joeren aldaketetan izandako funtsezko faktorea migrazio-prozesua eta horrek jatorrizko 

herrialdeetan, familia-erabakietan izandako eragina da. Sentsibilizazio-lana gauzatu bada 

familiekin helmugako herrialdean, horiek ezagutza ekartzen dute eta informazioa 

ugaritzen dute. Beraz, hemen egiten dugun lanak eragin esanguratsuak ditu EMGren praktika 

gauzatzeko edo ez gauzatzeko erabakian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

26 
 

 

 

 

 

 

 

 

3 
EMG-REN EGUNGO LEGE-

ESPARRUA ESPAINIAKO 

ESTATUAN  



 
 

27 
 

 

EMG-REN EGUNGO LEGE-
ESPARRUA ESPAINIAKO 
ESTATUAN 6  

3 
 

Praktikatutako mota zeinahi ere, EMG lesio-delitua da Zigor Kodean, 2003ko irailaren 

30eko BOEn (234. zk.) argitaratutako atzerritarren herritar-segurtasunaren, etxeko 

indarkeriaren eta gizarte-integrazioaren arloko neurri zehatzen inguruko irailaren 29ko 

11/2003 Lege Organikoan sartutako erreformaren arabera. 

«Zigor Kodearen 149. artikulua»: 

1. Edozer baliabideren edo prozeduraren bidez, beste bati organo edo gorputz-

adar nagusi baten, zein zentzu baten galera edo ezereztasuna, inpotentzia, 

antzutasuna, itxuragabetasun larria edo gaixotasun somatiko zein psikiko larria 

eragiten dionak 6 eta 12 urte arteko espetxe-zigorra izango du. 

2. Beste bati mutilazio genitala (edozer motakoa) eragiten dionak 6 eta 12 urte 

arteko espetxe-zigorra izango du. Biktima adingabea edo ezgai izanez gero, 

guraso-agintea, tutoretza, kuradoretza, zaintza edo harrera gauzatzeko 4 eta 10 

urte arteko gaitasungabetze bereziko zigorra aplikatuko da, epaileak 

adingabekoaren edo ezgaiaren intereserako egokitzat jotzen badu. » 

 

                                                           
6 Agradecemos la revisión de este apartado a Maria Helena Bedoya, jurista experta en extranjería, Doctora en Antropología Jurídica y 
miembro del Grupo Interdisciplinar para el Estudio de las Prácticas Tradicionales Perjudiciales (GIPE/PTP) de la Universitat Autónoma 
de Barcelona.  
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Delituzko irudi horien babestutako ondasun juridikoak aintzatespen konstituzional zuzena 

du, Konstituzioaren 15. artikuluan jasotako osotasun fisikoa eta morala izateko 

eskubidean, eta honako hauek hartzen ditu barne: 

 

a) Gorputzaren osotasun fisikoa; hau da, gorputzaren barneko zein kanpoko 

osotasun anatomiko/funtzional zehatza. Hori edozer organoren, gorputz-adarren, 

edo gorputzeko zatiren galeraren, erabilezin bihurtzearen, kaltearen edo 

desitxuratzearen bidez hautsiko da. 

b) Gorputzaren osotasunaren eta osasunaren aipamenak lesio-delituetan 

babestutako ondasun juridiko gisa harrera doktrinal eta jurisprudentzial zabala 

merezi izan du. 

c) Gizakiaren osotasun eta osasun pertsonala, fisikoa zein mentala, OMEren 

«osasunaren» definizioaren arabera. 

d) Adingabekoaren garapen psikikoa eta fisikoa. 

 

Justizia Unibertsalaren printzipioaren aplikazioa Espainiako ordenamendu 

penalean, EMGri dagokionez7 

Delituaren jazarpenari dagokionez, Botere Judizialaren uztailaren 1eko 6/1985 Lege 

Organikoaren legeria kontsolidatuak8 emakumeen mutilazio genitalaren praktika lurraldez 

kanpo jazartzeko Espainiako justiziaren eskumena sartu zuen Botere Judizialeko 

uztailaren 8ko 3/2005 Lege Organikoak emandako bere idazketan. 

3/2005 Lege Organikoa, uztailaren 8koa, Botere Judizialaren uztailaren 1eko 6/1985 Lege 

Organikoa aldatzen duena, emakumeen mutilazio genitalaren praktika lurraldez kanpo 

jazartzeko.  

 

                                                           
7  Wassu-UAB Fundazioa 2014ko apirilaren 22an elkartu zen Bartzelonako Abokatuen  Elkargoko  (BAE) Nazioarteko Justizia Penaleko 
Batzordearen presidente den Joan Merelo Barberá juristarekin, Justizia Unibertsalari buruzko Legearen aldaketari buruz 
kontsultatzeko, EMGri dagokionez.  
8 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-11863  

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-11863
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Legearen zioen azalpena:  

«Emakumeen mutilazio genitala giza eskubideen aurkako atentatu larria da; emakumeek 

pertsona gisa duten osotasunari zuzenean eragiten dion indarkeria da.» Nesken eta 

gazteen organo genitalen mutilazioa Giza Eskubideen Europako Hitzarmenaren 3. 

artikuluaren debekuetan torturarekin batera sartu beharreko tratu «jasanezina eta 

apalgarria» da.  

Europar Batasuneko estatu kideek (horien Konstituzioek osotasun pertsonal fisikoaren 
zein mentalaren eskubidea funtsezko eskubide gisa aitortzen dute) emakumeen mutilazio 
genitalen praktikaren esportazio-fenomenoa topatu dute, praktika horiek oraindik 
indarrean dagoen ohitura tradizionala diren herrialdeetatik etorritako pertsonen 
immigrazioa dela eta. Europar Batasuneko herrialdeetako immigranteen jatorrizko 
herrialde batzuetan mutilazio sexualak ohitura tradizionala izatea ezin da justifikazioa 
izan giza eskubideen halako haustura ez prebenitzeko, jazartzeko eta zigortzeko. OMEren 
arabera, munduan 130 milioi emakume inguru dira kulturen eta ohitura erlijiosoen 
izenean gauzatutako mutilazio genitalen biktima. Emakumearen aurkako edozer 
Diskriminazio forma Kentzeko Nazio Batuen Batzarraren 2.f artikuluak aurreikusten du 
estatu kideek beharrezko neurriak hartzea, baita legegileak ere, emakumeen aurkako 
diskriminazioa diren legeak, araudiak, erabilerak eta praktikak aldatzeko edo 
indargabetzeko. Era berean, Populazioari eta Garapenari buruzko Nazioarteko 
Konferentziaren Ekintza Programak (Kairo 1994) eta Pekingo Programak (1995) 
estatuentzako gomendioak sartzen dituzte, emakumeen mutilazio genitalak 
desagerrarazteko, eta jokabide sozialak eta kulturalak aldatzeko, horrela, pertsonentzako 
kalteak eta praktika kaltegarriak amaitzeko. Ildo horretan erregistratzen da Lege 
Organiko hau; izan ere, emakumeen mutilazio genitalaren praktikaren lurraldez kanpoko 
jazarpena ahalbidetzen du delitua atzerrian gertatzen denean, kasu gehienetan gertatu 
bezala, gure herrialdean daudenen jatorrizko herrialdeetara egindako bidaiak edo 
egonaldiak aprobetxatu ohi baitira. » 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-7061#analisis 

Botere Judizialaren Kontseilu Orokorraren erreformarako ekainaren 28ko 4/2013 Lege 

Organikoa, Botere Judizialaren uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoa aldatzen duena. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2709 

1/2014 Lege Organikoa, martxoaren 13koa, Botere Judizialaren uztailaren 1eko 6/1985 

Lege Organikoa aldatzen duena, justizia unibertsalari buruzkoa. 

Maila: Lege organikoa 

Xedapen-data: 2014/03/13 

Argitalpen-data: 2014/03/14 

2014ko martxoaren 15ean sartu zen indarrean. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-7061#analisis
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2709
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Justizia Unibertsalari buruzko Botere Judizialaren uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoa 

aldatzeko 2014ko martxoaren 13ko 1/2014 Lege Organikoaren onarpenetik aurrera sartutako 

EMGri buruzko lege-aldaketa (2014ko martxoaren 14ko BOE, 63. zenbakia) honela interpretatu 

behar da: 

«4. Era berean, Espainiako jurisdikzioak Espainiako biztanleek edo atzerritarrek 

bertako legearen arabera jarraian adierazitako delituren bat bezala tipifikatu 

litezkeen lurraldez kanpo gauzatutako ekintzak ezagutzeko eskumena izango du, 

adierazitako baldintzak betetzen direnean:  

I) 2011ko maiatzaren 11ko emakumearen aurkako indarkeriaren eta etxeko 
indarkeriaren aurkako prebentzioari eta borrokari buruzko Europako 
Kontseiluaren Hitzarmenean araututako delituak, betiere: 

1. Prozedura Espainiako pertsona baten aurka zuzenduta dagoenean; 
2. Prozedura Espainiako estatuan bizi ohi den atzerritarraren aurka zuzentzen 
denean; edo, 
3. Gertaeraren unean, delitua Espainiako herritartasuna edo ohiko bizilekua 

Espainiako estatuan duen biktimaren aurka gauzatzen denean, betiere, delitua 

gauzatu duen pertsona Espainian dagoenean. […] 

EMGri buruzko 2011ko maiatzaren 11ko Europako Kontseiluaren Hitzarmenaren 38. 

artikulua honako hau da: 

«38. artikulua – Emakumeen mutilazio genitalak  

Alderdiek delitu gisa tipifikatzeko beharrezkoak diren neurri legegileak edo 

bestelakoak hartuko dituzte, honako hauek nahita gauzatzen direnean:  

a) eszisioa, infibulazioa edo emakumearen ezpain handien, txikien edo klitoriaren 

beste edozer mutilazio osoa edo partziala;  

b) emakume bat a) puntuan zerrendatutako edozer ekintza jasatera behartzea, 

edo horretarako baliabideak ematea;  

c) neska bat a) puntuan zerrendatutako edozer ekintza jasatera bultzatzea edo 

behartzea, edo horretarako baliabideak ematea.» 

Nolanahi ere, kontuan izan behar da, Zigor Kodearen 149. artikuluan, EMGk lesio-delitu 

gisa agertzen jarraitzen duela. Botere Judizialaren uztailaren 1eko 6/1985 Lege 

Organikoaren egungo aldaketan, EMG ez da zehazki agertzen, baina ikus daiteke, artikulu 

bakarraren 4. atalaren I) hizkiaren bidez, EMGra iristen garela. 
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Aipatutako aldaketak nola eragingo duen pentsatu behar da, legea kasu zehatzetara 

aplikatzerakoan. Jarraian, Espainiako Estatuan topatzen ditugun kasu ohizkoenak azaltzen 

ditugu, bai eta lege berriak nola eragin dezakeen ere:  

 Espainian bizi den neskak jatorrizko herrialdera bidaia egin eta EMG jasanez gero, 

lurraldez kanpokotasuna aplikatzen jarraituko litzateke; izan ere, biktima 

Espainiako estatuan bizitzen ari da (I) hizkiaren 3. puntuaren arabera). 

 Neskaren gurasoei egozten bazaie, eta horiek Espainian bizi badira edo bertako 

herritartasuna badute, errua egotziko litzaieke ere bai (I) hizkiaren 1. eta 2. 

puntuaren arabera). 

 Eman dezagun, adibidez, Espainiako herritartasuna duen Gambiako familiako 

neska Gambiara doala eta mutilatuta itzultzen dela.  Ekintzen egilea ez badago 

Espainiako estatuan, ez litzateke epaituko. Neska Gambian badago, mutilatu egin 

nahi badute eta berak ezetz esaten badu, babesa bilatu dezake Espainiako 

kontsuletxean, Espainiako herritar gisa. Nolanahi ere, seguruenik, adingabea 

denez, babesik gabe geldituko litzateke. 

 Espainiako Estatura mutilatuta iristen den berriz elkartutako neskaren kasuan, 

zalantzan jartzen da delitua epaitu ahal izatea; izan ere, neska ez zen Espainian bizi 

gertaeraren unean. Ondorioz, berriz elkartutako mutilatutako nesken kasuak ez 

lirateke epaituko.  

 

Gure ikuspuntutik, EMG zuzenean aipatzen ez badu ere, 2014ko martxoaren 13ko 1/2014 

LOren proposamena hobekuntza izan daiteke.  Jadanik mutilatutako eta berriz elkartutako 

nesken kasuan, ezin izango lirateke gurasoak epaitu; izan ere, EMG gauzatu zen unean ez zuten 

Espainiako herritartasuna, eta euren ohiko bizilekua ez den Espainia. Ondorioz, debeku-akatsa 

aplikatu liteke. Kasu horretan, aita Espainiako estatuan bizi bada eta amarekin eta alabarekin 

berriz elkartzen bada, ez du zertan jakinik alaba mutilatuta datorrela (errugabetasun-presuntzioa). 

Hala ere, jakinez gero, legearen arabera Espainian delitua dela jakin behar du. Antzeko kasuak 

epaitzeko modua kasua daraman epailearen arabera izango litzateke. 

Gambian bizi ohi zen amarentzat, eta aitarekin berriz elkartu aurretik, EMGren unean herrialdean 

bazegoen ere, debeku menderaezinaren akatsa aplikatu liteke; izan ere, ez zuen bizi behar zen 

herrialdearen esparru juridikoa ezagutzen. Gainera, jadanik EMG zuen berriz elkartutako 
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adingabearen kasua salatzen bada, zaila litzateke ama zigortzea; izan ere, ezin da 

egiaztatu nor den egilea, eta amak hainbat gauza esan ditzake: berak ez duela egin, bere 

baimenik gabe egin zela eta bera ez zegoenean egin zutela, etab.  

Legearen aldaketaren idazketan erabilitako «bizi ohi den» terminoak ez dira argi gelditzen; izan 

ere, ez da zehazten gurasoei zein neskei dagokienez. Epaileek interpretatuko dute hori. 

Orokorrean, lege berria zehaztasun gehiagotara mugatzen da; nolanahi ere, puntu 

batzuetan, epailearen erabakiak zehaztuko du nola eragiten dioten kasu zehatz bakoitzari.  
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ERKIDEGOAN (EAE) 
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Migrazioekin, EMGren praktika jadanik ez da mugatzen tradizionalki gauzatu izan den 

herrialdeetara; aldiz, migratzen duten pertsonen ekipaje kultural bezala bidaiatzen da. 

Tokikoa globala da gaur egun, eta EMG diasporan dago. 

EMG jatorriz praktikatzen duten herrialdeen prebalentzia Demographic and Health Surveys (DHS) 

eta Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) bezalako inkesta zehatzen bidez neurtzen bada ere, 

Afrikako diasporaren herrialdeetan, errolda-datuak bezalako hurbiltze demografikoa erabili ohi 

da; izan ere, osasun erregistroak ez dira beti baliagarriak, EMG ez delako beti erregistratzen9. Hori 

praktikaren arretarako eta prebentziorako trebakuntza-faltaren ondorioz da.  

Espainiako estatuan, informazio-iturri pribilegiatua dago: Espainiako Populazioaren 

Etengabeko Errolda. Hori iturri estatistiko ona bihurtu da populazio immigratzailearen 

azterketarako; izan ere, horren erregistroa ahalbidetzen du, bere egoera juridiko-

administratiboa erregulatuta dagoen ala ez alde batera utzita. Era berean, 2006tik 

aurrera, bizileku iraunkorrerako baimena ez duten Erkidegokoak ez diren atzerritarren 

errolda-inskripzioaren iraungipen-prozedura aplikatzen da. Prozedura horren arabera, 

gizabanako guztiak behartuta daude irizpide horiek betetzera bi urtean behin euren 

errolda-inskripzioa berritzerakoan; horrek populazio-mugimendu mota horren irudi 

eguneratua izatea ahalbidetzen du.  

                                                           
9 EUROPEAN INSTITUTE FOR GENDER EQUALITY (EIGE) (2013) Female genital mutilation in the European Union and Croatia, 

Luxenburgo, Publications Office of the European Union. 
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2012ko Emakumeen Mutilazio Genitalaren Espainiako Mapan (Kaplan eta López, 2013) 

aztertutako 2012ko urtarrilaren 1eko Espainiako Populazioaren Etengabeko Erroldaren datuen 

arabera, EMG praktikatzen duten herrialdeetatik datozen 224.000 pertsonetatik, 11.000 Euskal 

Autonomia Erkidegoan bizi dira. Aldi berean, herritartasun horiek autonomia-erkidegoan bizi 

diren 140.000 atzerritarren % 6,9 dira. 

Euskadi EMG praktikatzen duten herrialdeetatik datorren populazio handieneko 

zazpigarren autonomia-erkidegoa da eta, Kataluniarekin, Madrilekin, Andaluziarekin, 

Valentziako Komunitatearekin, Aragoirekin eta Kanariekin batera, EAE eta Balear 

Uharteak dira EMG praktikatzen duten herrialdeetatik datozen 10.000 pertsona baino 

gehiago dituzten eskualdeak.  

2008tik aurrera, EMG herritartasuna duten emakumeen populazioa bereziki handitu da, 

EAEn eta Gaztela-Mantxan bere populazioa bikoiztuta. 15 urtetik beherako emakumeen 

populazioari dagokionez, EAEk bere populazioa hirukoiztu du, Kantabriak eta Gaztela-

Mantxak berdinduta, eta Asturiasko Printzerriak soilik gaindituta. Atal honen amaierako 4. 

eta 5. irudietan, EMG herritartasuneko populazio osoaren hazkundea ikus daiteke, 

herritartasunaren eta sexuaren arabera, bai eta 2008 eta 2012 arteko aldeak ere. 

 

Jatorri horietako 3.000 emakume baino gehiago bizi dira EAEn, Espainiako Estatuan bizi 

diren EMG herritartasuneko 57.000 emakume baino gehiagoren % 5,5 irudikatuta. 

Emakumeen populazioak hazkunde erlatibo bizia izan du azken urteetan. 2008-2012 

aldian, populazio hori 1.800 biztanle baino gehiagotan handitu da; hau da, % 142,1, aldi 

berean kolektibo horrek estatu mailan izandako % 40ko hazkunde erlatiboaren aurrean. 

2005-2008 aldian, hazkunde hori nabarmen biziagotu da, EAEn bizi den emakumeen 

populazioaren % 68,4 adierazita. 15 urtetik beherako emakumeen populazioa 800 neska 

baino gehiago dira, % 198,5eko hazkunde nabarmenarekin, 2008ri dagokionez, 500 

biztanle baino gehiagotan handituta eta Espainiako estatuan erregistratutako % 61,4ko 

hazkuntza-erritmoa nabarmen gaindituta.  

Herritartasun horietako populazio osoari dagokionez, Senegalek du lehen tokia, 3.000 

pertsona baino gehiagorekin, Nigeria atzetik duela, 2.000 pertsona baino gehiagorekin. 

1.000 pertsona inguru datoz Mauritaniatik, Kamerunetik, Ghanatik eta Malitik. Nolanahi 

ere, herritartasun horietatik datozen populazioak alde esanguratsuak dituzte sexuaren 

araberako banaketari dagokionez; beraz, emakumeen populazioari buruz ari garenean, 
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Nigeria da adierazpen handiena duen herritartasuna, Senegal bigarrena izanda, Espainia 

mailako joera jarraituta. Mauritania, Kamerun eta Ghana doaz atzetik. EAEren 

berezitasunetako bat da Mauritaniako, Kamerungo eta Ginea-Bissauko emakumeen 

populazioak gehiegizko ordezkapen erlatiboa duela. Gehiegizko ordezkapen erlatiboa da, 

komunitate batean bizi den jatorri jakin bateko emakumeen proportzioak komunitate 

horrek Espainiako estatu osoan duen (EMG) populazio osoaren pisua gainditzen duenean, 

jatorri horretako populazio osoari dagokionez. 

Jatorri nazionala aztertzerakoan, Nigeriatik datorren emakumeen populazioa 400etik 

1.000 emakume baino gehiagora handitu da; Senegalekoa, 175etik 500 baino gehiagora; 

Mauritaniakoa, 150etik 350 ingurura; Kamerungoa, 125etik 300 ingurura; Ghanakoa, 60tik 

180ra; Kongoko Errepublika Demokratikokoa, 75etik ia 150era; Ginea Bissaukoa, 100etik 

ia 150era; eta Malikoa, 40tik 140 ingurura. Gainontzeko herritartasunek 100 emakume 

baino gutxiago dituzte erroldatuta EAEko udalerrietan.  

15 urtetik beherako emakumeen populazioak emakumeen populazioaren joera jarraitzen 

du orokorrean, herritartasunaren araberako adierazpenari dagokionez. 2008tik aurrera, 

Nigeriako herritartasuna duten neskak laukoiztu egin dira, ia 270 neska zenbatuta guztira; 

Senegalekoak hirukoiztu egin dira eta ia 150 dira orain, eta Mauritaniakoak, berriz, 

bikoiztu egin dira, eta ia 100 dira. 

Bizkaiak EMG praktikatzen duten herrialdeetatik datozen emakumeen % 58 hartzen du 

(1.800 inguru), Arabak % 31 (ia 1.000) eta gainontzeko % 11 Gipuzkoan dago. 15 urtetik 

beherako emakumeen populazioak antzeko banaketa du. Ikus 2. taula EAEko emakumeen 

populazioaren lurralde-banaketarekin, eta 1. taula EMG herritartasuneko emakumeen 

populazio handiena duten udalerriekin. 

Udalerriei dagokienez, Gasteizen eta Bilbon bizi dira EAEn erroldatutako emakumeen % 

55 inguru. Biek hartzen dute herritartasun guztietako populazioa baina, bi kasuetan, 

Nigeriako emakumeen kopurua Senegaleko emakumeen kopuruaren hirukoitza da. 

Gasteizen, Mauritaniako populazioaren kontzentrazio garrantzitsua dago. Bilbon, Ginea-

Bissau eta Kongoko Errepublika Demokratikoa dira bigarren eta hirugarren jatorria; bi 

herritartasun horiek ez dute ia adierazpenik eskualdean. Durangok eta Barakaldok ehun 

emakume baino gehiago dituzte, eta hainbat jatorrikoak dira. Sestao, Irun, Donostia, 

Basauri eta Markina-Xemein dira 50 emakumetik gora dituzten beste udalerriak. Sestaon 
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Nigeriako emakume gehiago bizi dira; Irunen eta Basaurin, Kamerungoak; Donostian, 

Senegalekoak; eta Markina-Xemeinen, EMG praktikatzen duten herrialdeetatik datozen ia 

biztanle guztiak Senegalekoak dira. 

 

3. irudia. Emakumeen populazioaren ehunekoa herritartasunaren arabera Euskadin, EMG 

praktikatzen duten herrialdeetatik datozen emakumeen kopuru osoari dagokionez, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: guk geuk egina, UNICEF, 2013 eta Kaplan eta López, 2013 aintzat hartuta 
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4. irudia. EMG praktikatzen duten herrialdeetatik datorren populazio osoa,  

herritartasunaren eta sexuaren arabera. EAE, 2012 

 

Iturria: Kaplan eta López, 2013. 2012ko urtarrilaren 1eko populazioaren  
errolda-datuetan oinarritua 

 

 

 

 

5. irudia. EMG praktikatzen duten herrialdeetatik datorren populazio osoa, 

herritartasunaren eta sexuaren arabera. EAE, 2008 

 

 

Iturria: Kaplan eta López, 2010. 2008ko urtarrilaren 1eko populazioaren  
errolda-datuetan oinarritua 
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6. irudia. EMG praktikatzen duten herrialdeetatik  

datorren populazioaren egitura. EAE, 2012 

 

 

Iturria: Kaplan eta López, 2013. 2012ko urtarrilaren 1eko populazioaren  
errolda-datuetan oinarritua 

 

 

 
7. irudia. EMG praktikatzen duten herrialdeetatik datorren populazioaren egitura. EAE, 2008 

 

 

Iturria: Kaplan eta López, 2010. 2008ko urtarrilaren 1eko populazioaren  
errolda-datuetan oinarritua 
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1. taula. Emakumeen populazioaren lurralde-banaketa, bizi diren probintziaren arabera - 

EAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Kaplan eta López, 2013. 2012ko urtarrilaren 1eko populazioaren errolda-datuetan oinarritua 
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Taula 2. EMG praktikatzen duten herrialdeetatik etorritako emakumeen kopuru handiena 

duten EAEko udalerriak 
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Vitoria-Gasteiz 371 78 104 76 54 14 3 57 26 26 26 29 7 2 3 1 1 1 879

Bilbao 313 71 48 96 54 102 111 13 21 10 1 4 3 8 6 1 2 1 1 1 867

Durango 54 35 1 4 21 4 19 5 2 145

Barakaldo 55 18 14 29 5 1 12 1 3 1 3 1 143

Sestao 48 5 4 8 2 2 8 77

Irun 11 14 2 29 5 1 3 3 68

Donostia-San Sebastián 10 16 7 9 3 1 2 1 1 3 4 2 1 60

Basauri 7 8 16 7 5 3 5 3 54

Markina-Xemein 47 2 1 50

Iurreta 28 4 1 9 6 1 49

Santurtzi 11 2 5 6 6 5 1 36

Amorebieta-Etxano 8 4 3 1 3 7 1 2 1 3 33

Ermua 3 9 2 18 32

Errenteria 16 1 1 5 2 25

Elorrio 18 1 2 1 3 25

Hondarribia 1 19 1 1 2 1 25

Arrigorriaga 12 1 2 5 1 21

Salvatierra/Agurain 5 13 1 2 21

Amurrio 1 3 17 21

Portugalete 12 4 1 1 1 1 20

Abadiño 7 6 2 5 20

Bermeo 1 5 10 1 2 19

Berriz 6 4 2 3 3 18

Lasarte-Oria 8 2 1 5 16

Balmaseda 4 9 2 1 16

Ondarroa 10 2 2 2 16

Pasaia 3 8 1 1 2 15

Lekeitio 10 4 14

Alonsotegi 3 2 5 2 1 13

Laudio/Llodio 2 9 1 12

Berriatua 11 1 12

Galdakao 3 1 3 3 2 12
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Getxo 1 3 3 1 1 1 1 11

Güeñes 4 3 1 3 11

Getaria 10 10

Leioa 5 1 2 1 1 10

Mutriku 2 5 3 10

Beasain 1 6 3 10

Zalla 3 3 4 10

Eibar 6 3 9

Villabona 7 2 9

Gernika-Lumo 1 3 2 2 8

Zaldibar 4 2 2 8

Azkoitia 1 3 1 3 8

Urkabustaiz 7 7

Zumaia 4 2 1 7

Urnieta 5 1 1 7

Ordizia 3 2 2 7

Derio 6 1 7

Andoain 3 3 1 7

Igorre 1 4 2 7

Lapuebla de Labarca 6 6

Etxebarria 6 6

Tolosa 1 2 1 2 6

Elgoibar 6 6

Valle de Trápaga-Trapagaran 2 1 2 5

Zaratamo 2 1 2 5

Erandio 2 2 1 5

Campezo/Kanpezu 5 5

Bergara 2 2 1 5

Urduña/Orduña 2 3 5

Iruña Oka/Iruña de Oca 4 1 5

Total municipios con menos de 5 niñas 19 23 32 7 4 0 3 5 11 4 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 115

Total general 1061 510 353 311 180 149 147 143 96 52 48 38 18 17 16 9 5 3 3 3 3 2 2 1 1 3171
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5 
DIAGNOSTIKOAREN HELBURUAK 

ETA METODOLOGIA 
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DIAGNOSTIKOAREN HELBURUAK 

ETA METODOLOGIA 

5 
 

EMGren diagnostiko honek Euskal Autonomia Erkidegoan EMG Prebenitzeko Programa 

Globalaren ezarpena gauzatzeko beharrezkoa den ezagutza sortu nahi du. 

 

Honako helburu hauek proposatzen dira: 

 

 EMGren prebentzioaren arloan EAEn existitzen diren lan-aurrekariak 

identifikatzea. 

 Euskal erakunde guztiei EMGren problematika eta erkidego horren barnean 

prebentzioaren bidez ekiteko beharraren arrazoia ezagutaraztea. 

 Arloaren inguruko trebakuntza behar duten funtsezko eragileak identifikatzea, EMG 

herritartasuneko familiei praktika saihesten lagunduko dien koordinatutako 

prebentziozko esku-hartzea sortzeko. 

 

Erabilitako metodologia EMGren gaia landu duten Euskal Erakundeetako eta Gobernuz 

Kanpoko Erakundeetako pertsonei zein profesional esanguratsuei egindako elkarrizketen 

(banakakoak eta kolektiboak) bidez informazioa biltzea izan da. Erakundeak arduratu dira 

solaskideak izendatzeaz elkarrizketak egiteko, eta Wassu-UAB Fundazioko taldea 

bakoitzaren eskuragarritasunera egokitu da. Landa-lanak 2014ko martxoaren 25ean 

Emakundeko zuzendari Izaskun Landaida Larizgoitiak EAEko erakundeetako arduradun 
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nagusiei zuzendutako Programaren aurkezpen-gutuna izan zuen abiapuntua (ikus gutuna 

Erantsitako Dokumentuan).  

 

 

Honako erakunde eta esparru hauekin egin dira elkarrizketak: 

 

 Eusko Jaurlaritza. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. 

 Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 

 Immigrazioa 

 Gizarte Gaiak 

 Berdintasuna 

 Biltzen. Integraziorako eta Kulturen arteko Bizikidetzarako Euskal 

Zerbitzua. 

 Eusko Jaurlaritza. Osasun Zuzendaritza. 

 Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza. 

 Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko Hezkuntza 

Berrikuntzako Zuzendaritza. 

  Berritzegune Nagusia  

 Arabako Foru Aldundia 

 Gizarte Sustapena  

 Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea 

 Gipuzkoako Foru Aldundia  

 Berdintasuna 

 Haurren Babesa eta Gizarteratzea 

 Gizarteratzea, Indarkeria Matxistaren Biktima diren Emakumeen 

Arreta eta Gizarte Larrialdiak 

 Bizkaiko Foru Aldundia. Gizartekintza Saila 

 Berdintasuna 

 Haurtzaroa 

 Emakumeak Babesteko eta Familiei Laguntzeko Zerbitzua 
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 Bilboko Udala. EMG arloko Prebentziozko Diziplinarteko Taldeak lan-saioan izandako 

parte-hartzearen bidez (2014ko apirilak 7), Bilboko Udaleko Berdintasun, Lankidetza eta 

Bizikidetza Eremuaren ekimenez. 

 Gasteizko Udala. 

 Gizarte-zerbitzuak 

 Haurrak eta Familia 

 Kulturartekotasun Unitatea - Norabide  

 Berdintasunerako zerbitzua. 

 Donostiako Udala.  

 Berdintasun Zerbitzua 

 Gizartean eta lan munduan txertatzeko zein migrazioetarako 

zerbitzua 

 Kultur-aniztasuneko zerbitzua 

 Indarkeria matxistaren biktimen arretarako zerbitzua. 

Gainera, elkarrizketak egin dira honako erakunde hauekin: 

 Munduko Medikuak 

 Haurralde Euskadi 

 Cear Euskadi 

 

Eta Maite Aranzabal pediatrarekin.  

 

Elkarrizketetan, honako aspektu hauek landu dira: 

 

 Wassu-UAB Fundazioaren laguntzarekin Emakundek hasitako EMGren 

Prebentzioari buruzko Programaren azalpena. Helburuak eta lan-

proposamena. 

 EMGren oinarrizko kontzeptuak. 

 Wassu-UAB Fundazioa. Lan-metodologia Afrikan eta Espainiako estatuan. 

 EMGren datuak eta egoera EAEko lurralde ezberdinetan. 

 Funtsezko eragileen identifikazioa, zerbitzu ezberdinetan EMGrekiko 

sentsibilizazioa sortzeko eta prebentziozko esku-hartzea bultzatzeko. 
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Gauzatutako metodologiak erakunde bakoitzaren informazio kuantitatiboa eta 

kualitatiboa jasotzea ahalbidetu du, bai eta eztabaida eta iritzien kontrastea sortzea ere, 

prebentziozko esku-hartze programaren inplementazioa gauzatzeko lehen oinarriak 

ezarrita. Elkarrizketatutako hainbat pertsonaren kasuan, lehen aldiz gerturatzen ziren 

EMGren gaira eta, ondorioz, fenomenoari buruzko azalpen handiagoa behar zuten. 

Zergatik den garrantzitsuagoa gaia autonomia-erkidego honetan lantzea eztabaidatu da.  

Puntu horretan, erakunde bakoitzak EMGren prebentzioan duen inplikazioaren garrantzia 

eta lurralde bakoitzeko egoera behar bezala identifikatzeko beharra baloratu dira, bai eta 

programa horretan parte hartu behar duten profesionalak ere. 

 

Edonola ere, aipatzekoa da diagnostiko hau etengabeko parte-hartze prozesu bezala 

ulertzen dugula, eta hori ondoko ekarpenekin aberastu behar dela, hori dokumentu bizia 

eta ekintzarako erabilgarria izan dadin uneoro.  
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EMG-REN PREBENTZIOAREN 

AURREKARIAK EAEN 

6 
 

EAEn EMGren prebentzioan esku hartzeko programarik ez badago ere, hainbat esku-

hartze gauzatu dira lurraldean. 

Laburpen gisa, jarraian adierazitako atalak jasotzen ditugu: 

6.1.  Dibulgazio- edota sentsibilizazio-jarduerak. 

6.2. Osasuneko profesionalei zuzendutako prestakuntza-jarduerak. 

6.3. GGKEn berezko jarduerak. 

6.4. Ekimen instituzionalak. 

6.5. Dokumentatutako esku-hartze kasuak. 

 

6.1. Dibulgazio- edota sentsibilizazio-jarduerak 

 

Jarduera-mota hori gizarte-erakunde ezberdinen ekimenak izan dira, (nagusiki, 

mugimendu feministarenak), bai eta euskal udalerri ezberdinetako, hiru Foru 

Aldundietako, immigranteen, eta bestelako gizarte kolektiboen Berdintasun teknikenak 

ere. 
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2002ko azaroaren 12an, Adriana Kaplanek EMGren lehen dibulgazio-ekintza gauzatu zuen 

EAEn. «Emakumeen mutilazio genitalak: diziplinarteko aurrerapenak» izeneko txostena 

«Emakumeen aurkako indarkeriaren mila aurpegiak» jardunaldien barnean gauzatu zen 

Gasteizen, Arabako Emakumeen Asanbladaren eskutik. EAEn izandako presentzia 

etengabea izan da ordudanik, hainbat kolektibok antolatutako dibulgazio-jarduera 

ezberdinetan parte hartuta. Horien artean, Emakumeentzako Jabekuntza Eskolan (Getxo 

eta Basurto), UNESCO Etxean eta Hegoa - Euskal Herriko Unibertsitatean (EHU) egindako 

jarduerak aurkitzen dira. EMGri buruzko ezagutzaren transferentzia-jarduerak ordura arte 

ezezaguna zen errealitatea ezagutaraztea ahalbidetu du. 

 

6.2. Osasuneko profesionalei zuzendutako prestakuntza-jarduerak 

 

EAEn, Osakidetzako pediatrak izan dira EMG euren jatorrizko herrialdeetara bidaiatzen 

ziren neska immigranteen osasun-zainketen problematikan sartzea bultzatu dutenak. 

Zehazki, Lehen Mailako Arretako Pediatriako Espainiako Elkartearen Nazioarteko Lankidetzako, 

Immigrazioko eta Adopzioko Taldetik, hainbat pediatra gure erkidegoan bizi diren neskek EMG 

praktikatzen duten herrialdeetara bidaiatzen direnean bizi duten arriskuarengatik kezkatzen hasi 

dira. Hainbat plataformaren bitartez, EMGri buruzko materialak partekatzen dituzte 

osasunaren profesionalen artean, problematika horretara gerturatzeko. Aldi berean, 

arazo hori Pediatriako Elkartean etengabe irakasten den trebakuntzaren barnean sartzen 

da, estatu zein erkidego mailan.  

 

 Bilboko esperientzia 

Osakidetzan, eta orain dela zortzi urtetik hona genero-indarkeriaren inguruan irakasten den 

trebakuntzaren barnean, EMGren gaia emakumeen aurkako indarkeriaren beste aldarrikapen bat 

bezala sartu da. 

 

2011n, Basurtoko Ospitaleko Ginekologia eta Obstetrizia Zerbitzuan, mutilatutako zenbait 

emakume detektatu zituzten, Saharaz Hegoaldeko Afrikako euren pazienteen artean. 

Halako aurkikuntzaren aurrean, lankideen artean azaldu zuten kasua, eta elkarrekin hasi 

ziren egoera eztabaidatzen, inolako informaziorik eta trebakuntzarik ez zutela jakinda. 
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Horregatik, Bizkaiko Osasuneko Lurralde Zuzendaritzarekin, Bizkaiko Foru Aldundiarekin 

eta Bilboko Udalarekin jarri ziren harremanetan.   

Bilboko Udalak jakinarazi zuen, Saharaz hegoaldeko emakumeekin egindako lanarengatik 

ezaguna den Auzolan modulu psikosozialean, beste EMG kasuren bat detektatu zutela. 

Profesionalek aurrez aurre topatutako problematika berri hori elkarrekin aztertzen 

saiatzeko, eta proposatutako eskaerak bultzatuta, Bilboko Udalak EMGri buruzko 

trebakuntza eskaini zuen Adriana Kaplanen eskutik, 2013ko urrian. Aipatutako 

trebakuntzan, osasuneko, ginekologiako, pediatriako zein erizaintzako profesionalek, 

emaginek eta gizarte-langileek parte hartzen dute, eta gai hori sakonago nola landu 

aztertzen hasten dira.  

Proposatutako lan-ildoa emakumeekin jabekuntza-taldeak eratzea da, euren jatorrizko 

herrialdeetara doazenean, eratutako iritzia eta arazoari aurre egiteko tresna egokiak izan 

ditzaten. Osasuneko profesionalak ados daude ildo horrekin, eta aktiboki parte hartzen 

dute Bilboko Udalak bultzatutako trebakuntzan, talde pilotua eta talde motorra osatuta. 

Egun, Bilbo-Basurto Erakunde Sanitario Integratuko profesionalak «hasierako osasun-

protokoloaren» prestakuntzan lan egiten ari dira, ondoren, prozedura horren jarraibideak 

emateko EAEko osasun-langile guztiei. 

 

6.3. GGKEn berezko jarduerak 

 

Bi GGKE dira EMGren sentsibilizazioa lantzen dutenak: 

 Munduko Medikuak: 

EAEn, 2012. urtearen amaieran hasi ziren EMGren sentsibilizazioa lantzen. Katalunian ere 

lan egiten dute, jarduketa-protokolo baten bidez, bai eta Nafarroan ere, kulturarteko 

bitartekariekin egindako esku-hartze zuzenaren bidez. 

2012an, EMGren egoerari buruzko mapaketa egin zuten EAEn, 2011ko EUSTATen 

datuetan oinarrituta, emakumeak eta neskak euren jatorrizko herrialdearen arabera 

mapan kokatzeko. 

2013ko udan, osasun- (ginekologia, pediatria, emaginak, kirurgiak) eta gizarte-esparruko 

(gizarte-lana eta hezkuntza) langileei zuzendutako lineako inkesta egin zuten. Ikerketaren 
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helburua osasun- eta gizarte-langileek EMGren inguruan dituzten prestakuntza, ezagutza 

eta jarrerak ezagutzea da. Elkargo Profesionalen laguntzarekin sustatu zuten inkesta, eta 

816 erantzun lortu zituzten. Ondoren, banakako 60 elkarrizketa gauzatu zituzten osasun- 

eta gizarte-eremuko funtsezko pertsonekin, eta ezjakintasun eta trebakuntza-falta 

handiak detektatu zituzten. Azken fasea oraindik EMG praktikatzen duten Afrikako 

herrialdeetako emakumeei eta gizonei egindako elkarrizketekin osatu zuten. Elkarrizketak 

euren etnia bereko Afrikako langileek egin bazituzten ere, oso zaila izan zen erantzunak 

lortzea. Une honetan, emaitzak euskal herritarrei jakinarazten ari dira. 

Euren helburua sentsibilizazio-lanetan zentratzen jarraitzea da, hainbat baliabideren 

bidez: 

 «Konpromisodun bidaia: prebentzioaren balioa Emakumeen Mutilazio Genitalaren 

aurkako borrokan» izeneko erakusketa; hori Munduko Medikuak erakundeak 

estatu-mailan egindako ekimena da, baina Euskadiko errealitatera egokituta. 

 Beste lurralde batzuetako adituekin eta Biltzen erakundearekin egindako 

kanpainak eta mahai-inguruak. Gainera, Nafarroako eta Kataluniako Munduko 

Medikuak erakundeetatik ekarritako bi dokumental erabiltzen dituzte, material 

osagarri gisa. 

 

Ez dute esku-hartze zuzena planteatzen. 

 CEAR EUSKADI:  

CEAR-Euskadiren helburua asilo-eskubidea aldarrikatzea da, genero-arrazoien ondorioz 

jazarritako pertsonentzako nazioarteko babes-neurri bezala, bai eta sexu- zein ugaltze-

eskubideen defentsa ere, funtsezko eskubide gisa duten interpretazioan. Asiloaren eta 

generoaren arloan CEARek duen lehentasuna emakume errefuxiatuen aintzatespena, 

balioespena eta duintzea da, bai eta euren jabekuntzaren eta eskubide- zein aukera-

berdintasunaren sustapena ere. Halaber, eragin handiagoa defendatzen dute asilo-

politikan, genero-arrazoien ondoriozko jazarpenean, bai eta euskal gizarteko eragile 

estrategikoen sentsibilizazio handiagoa ere, arrazoi horiengatik errefuxiatutako pertsonen 
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asilo-eskubidearen eskuragarritasunaren eta gauzapenaren garantia aldarrikatzeko 

beharraren inguruan. 

Esku-hartzearen ildoan eta, zehazki, arreta juridikoan, CEARek adierazi du nolabaiteko 

mutilazio genitala jasan dutela edota, eurak edo euren alabek jasateko beldur, euren 

herrialdetik ihes egin dutela adierazi duten zenbait emakumez arduratu dela urte 

hauetan. Kasu horietan, CEARek babes-eskaeraren izapideetan lagundu die, pertsona 

errefuxiatu edo babes subsidiarioaren merezitzaile gisa aintzatestea lortzeko, eta euren 

eskura jarri ditu erakundeak dituen arreta sozialeko eta psikologikoko zerbitzuak. 

 

Beste gizarte edo lan esku-hartze prozesuei dagokienez, emakumeek oso gutxitan esan 

izan dute EMGren biktima izan direla; hala ere, prebentzioan zentratu ez direnez, aspektu 

hori ez da landu gizarte-hezitzaileek edota langileek gauzatzen dituzten jardueratan. Gai 

hori ez da landu berdintasunaren inguruan gizonekin egindako tailerretan. 

 

2013an, CEAR-Euskadik 1.763 atzerritar hartu zituen bere Bilboko bulegoan; horietako 

499 emakumeak izan ziren, eta 1.264, aldiz, gizonak. Halaber, 1.092 pertsona (692 gizon eta 

400 emakume) hartu zituen Gasteizko bulegoan; bertan, arreta juridikoak gauzatzen dira. Bi 

kasuetan, emakumeen % 50 baino gehiago Afrikakoak dira. Gure ustez, datu horiek 

esanguratsuak dira etorkizunean prebentzioaren arloan egin litekeen lanerako. 

 

 HAURRALDE: 

Haurralde Fundazioak emakumeen eskubideekiko konpromisoa lantzen du. Oso harreman 

estua du Inter-African Committee on Traditional Practices (IAC) erakundearekin10 1999. urtetik 

aurrera. Horren helburua genero-indarkeriaren eta giza eskubideen urratzearen aurkako 

borrokan laguntzea da. Lan-estrategia kolektiboak bultzatzen dituzte Hegoaldeko giza 

eskubideen aktibistekin EMG euren komunitateetan desagerrarazteko, eta Iparraldeko 

herrialdeetan praktika saihesteko. 

Sentsibilizazio-jarduerak gauzatzen dira Euskadin, aurretik aipatutako Afrika arteko 

Batzordetik (IAC) (Etiopiatik, Nigeriatik, Liberiatik, Malitik, Somaliatik eta Genevatik) 

                                                           
10

 Emakumeen eta nesken osasunari eragiten dioten praktika tradizionalei buruzko Afrika arteko Batzordea. 
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datozen emakumeen presentziarekin, bai eta harremana duten Bartzelonako emakumeen 

taldearekin ere. 

Euren lana sistematizatzeko dokumentu bat eta jarduteko gomendioak sortu dituzte. 

Donostiako Giza Eskubideen Jaialdian saria jaso zuen «FGM» izeneko EMGri buruzko 

bideo dokumentala ere egin zuten. 

 

6.4. Ekimen instituzionalak 

 

 Arabako Foru Aldundia: 

2008an, eta Garapenerako Lankidetzaren eta Giza Eskubideen arloko lankidetzaren zein 

koordinazioaren esparruan, EAEko hiru Foru Aldundiek dibulgaziozko hitzaldiak gauzatu 

zituzten hiriburu bakoitzean, Adriana Kaplan doktorearen presentziarekin. Aipatutako 

hitzaldiak apirilaren 22an gauzatu ziren Bilbon, apirilaren 24an Donostian, eta ekainaren 

18an, Gasteizen. 

Une horretatik aurrera, Arabako Foru Aldundia Adriana Kaplanekin eta Wassu Kafo 

Gambia erakundearekin hasi zen lanean, «Gambian Emakumeen Mutilazio Genitala 

prebenitzeko behatokia eta estrategia berriak: jarduteko ezagutu» proiektuaren lehen 

fasea gauzatzeko hitzarmena 2009ko abuztuaren 10ean sinatuta.  

Ordudanik eta orain arte, urteko hitzarmenak sinatu dira Gambian kokatutako proiektua 

garatzeko; horren helburua EMGk osasunean dituen ondorioei buruzko ezagutza 

zientifikoak sortzea da, bai eta ezagutza horiek gizarteko funtsezko eragileei transferitzea 

ere, praktikaren prebentziorako estrategia berria ezarrita, osasuneko sistema 

nazionalaren bidez eta, horrela, Gambiako nesken eta emakumeen bizi-baldintzak 

hobetzeko. Proiektua Adriana Kaplanek Arabako Batzar Nagusietan 2009ko ekainaren 

18an izandako agertzearen bidez aurkeztu zen. 

Hitzarmen horren esparruan, 2010ean, Arabako herritarrei irekitako konferentzia gauzatu 

zen, bai eta Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeko, Gasteizko Udaleko eta Eusko 

Jaurlaritzako langileekin; bertan, gizarte-zerbitzuen eremuko profesionalek parte hartu 

zuten.Prozesu horren ondorioz, Arabako lurraldean EMGren prebentzioari ekiteko 

estrategia definitzeko ideiarekin lan egin zuten. 
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Horretarako, Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko Gizarte eta Kultura Antropologiako 

Praktika Tradizional Kaltegarrien Prebentziorako eta Azterketarako Diziplinarteko Taldeko 

(PTK/ADT) zenbait kidek Gasteizen igaro zituzten bi egun, hainbat ekintza garatzeko: 

 Publikoari zabaldutako jarduerak. 

 Erakunde arteko bilera Arabako Foru Aldundiaren, Eusko Jaurlaritzaren 

(Emakunde, Immigrazioa eta Garapenerako Lankidetza) eta Gasteizko Udalaren 

artean. 

 Oinarrizko gizarte-, lege-, osasun- eta hezkuntza-zerbitzuen eremuetan lan egiten 

duten profesionalekin topaketak, bai eta etorkin-elkarteekin ere; horietan ere, 

EMG prebenitzeko materialak partekatu ziren.  

 Topaketak Arabako eskualdeko pediatrekin/erizainekin, eta beste topaketa bat 

GOFEko eta Gasteizko Udaleko gizarte-langileekin. 

Arabako lurralde historikoan egindako prebentzio-lanaren bigarren fase hori eta horrek 

ekartzen dituen ekintzak Arabako Foru Aldundiak Gizarte Sustapeneko Zuzendaritzaren 

eta Fundazio Autonomo Solidarioaren bidez 2011n sinatutako hitzarmenean irudikatu 

ziren. Horren izena: «Arabako profesionalak emakumeen mutilazio genitalaren inguruan 

trebatzeko behatokia eta estrategia berriak: Araban jarduteko ezagutu». Kasu horretan, 

proiektuaren helburua Araban EMGren prebentzioari osasuneko lehen mailako arretatik, 

gizarte-zerbitzuetatik eta hezkuntzatik ekitea ahalbidetuko duen hezkuntzako esku-

hartzerako jarrera lagungarrien aldeko aldaketa sustatzea da. 

Horretarako, Arabako osasuneko lehen mailako arretako, gizarte-zerbitzuetako eta 

hezkuntzako profesionalen diziplinarteko talde pilotua sortuz hasten da. Sektore 

horietako erreferentziazko profesionalak identifikatu ziren eta, 2011n, trebakuntza 

espezifikoa gauzatu zen, profesionalei ezagutza, tresnak eta aukerak emateko, familiekin 

gaiak behar dituen ezagutzatik, errespetutik eta sentsibilitatetik lan egin ahal izan 

zezaten. Taldea 32 profesionalen parte-hartzearekin egituratu zen: Emakunde, Biltzen, 

GOFE, Gasteizko Udala eta inplikatutako sektoreetako profesionalak. 
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Arabako talde pilotuaren lehen topaketa horretan, horren indarguneak eta ahulguneak, 

ezarri beharreko ekintzak eta antolakuntza-kontuak jaso ziren, eta bilera-data ezarri zuten 

hurrengo hilabeterako, ezarritako puntuak lantzen hasteko. Aipatutako bilera ezeztatu 

egin zen, Arabako Foru Aldundiko Gobernuko talde berriak Hitzarmena ez berritzea eta, 

ondorioz, lan-prozesu hori etetea erabaki zuenean.  

Aldundiak Wassu Gambia Kafo erakundearekin duen Lankidetza Zuzeneko Hitzarmena 

mantentzen du, honela deitutako proiektua lagunduz: «Gambian Emakumeen Mutilazio 

Genitala prebenitzeko behatokia eta estrategia berriak: jarduteko ezagutu II». 

 

 Bilboko Udala: 

Bilboko Udaleko Berdintasun, Lankidetza eta Herritartasun Eremuak EMGren prebentzioa 

lantzen du, «Emakumea, Osasuna eta Indarkeria» programaren bidez. Programa horren 

helburua indarkeriaren prebentzioa da, emakumeen jabekuntzaren bidez, zehazki, 

Latinoamerikako emakumeei zuzenduta, bai eta Afrikako herrialdeetatik, Txinatik eta 

Errumaniatik etorritako beste kolektiboetako emakumeei eta emakume ijitoei zuzenduta 

ere. Programaren bi ardatz nagusiak honako hauek dira: osasun sexuala, ugaltze-osasuna, 

eta genero-indarkeriaren prebentzioa. 

Programaren esku-hartze ildoen barnean, laugarrena nabarmentzen da: 

«4. Esku-hartze pilotua EMG arloan. EMG praktikatzen duten herrialdeetatik datozen 

emakumeei zuzendutako tailerrak gauzatzen dira, Saharaz hegoaldeko 

emakumeak orokorrean gizarteratzeko eta hezteko erabilitako jarraibideen eta 

jokabideen inguruko hausnarketa- eta ikaskuntza-eremua sortzeko helburuarekin.  

EMG prebalentziako herrialdeetatik datozen eta Jabekuntzako Eragile gisa trebatutako 

emakumeek eratutako hausnarketa-taldea sortzen da; horiek funtsezko eragileak izango 

dira herrialde horietatik datozen Afrikako emakumeekin lan egiteko. Udalak 2012ko 

iraileko Genero Indarkeriaren arloko Bilboko Osasun Esparruko Protokolotik proposatu du 

esku-hartze hori.  
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2012tik aurrera, talde bat sortzen da EMGri ekiteko protokoloa sortzeko, gaiari buruzko 

hainbat ikuspegi detektatuta. Horregatik, gaiari buruzko ikuspegiak bateratzea eta esku-

hartze protokoloa nola egin erabakitzea helburu duen trebakuntza proposatzen da. 

2013ko urrian, Adriana Kaplanek zuzendutako Praktika Tradizional Kaltegarriak Prebenitzeko 

Diziplinarteko Taldeak (PTK/ADT) trebakuntza bat gauzatu zuen, «Bilboko eremuan prebentziozko 

esku-hartze programa» sortzeko eta, horretarako, Bilboko eremuan prebentziozko esku-hartzea 

gauzatuko duten profesionalen diziplinarteko talde pilotua egituratu nahi da. Aipatutako taldeak 

trebakuntza zehatza izan beharko du, bai eta aholkularitza ere aurretiazko fase horretan 

ere, EMGren prebentzioaren arloan baterako koordinazio eta inplementazio lan-prozesua 

baloratzeko. 2014ko apirilean, EMG arloko Diziplinarteko Taldearen lehen topaketa egin zuten, 

Bilbon EMGren arreta- eta prebentzio-programa diseinatzeko eta martxan jartzeko, osasun-, 

hezkuntza-, gizarte- eta berdintasun zerbitzuen parte-hartze koordinatuaren bidez, bai eta 

elkartze-ehunaren lankidetzaren bidez ere. Lehenengo fasean, gutxienez, programak Bilbo 

Zaharra, San Francisco eta Zabala auzoak hartuko ditu erreferentziazko eremu gisa; izan 

ere, eremu horretan bizi dira EMG praktikatzen duten herrialdeetako herritar gehienak. 

Auzoko esku-hartzeko gizarte-sektore ezberdinetako pertsona esanguratsuenek parte 

hartutako talde motorra eratu da. Ekainean, diziplinarteko taldearen bigarren topaketa 

egin zuten eta, bertan, prebentziozko esku-hartzearen koordinazio zirkuituak eztabaidatu 

zituzten, aurretik, talde pilotua helburu horrekin bilduta. 

 

 BILTZEN. Gizarteratzea eta Kulturarteko Bizikidetzaren Euskal Zerbitzua 

Eusko Jaurlaritzak Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren menpe dagoen Gizarteratzea 

eta Kulturarteko Bizikidetzaren Zerbitzua du: Biltzen. Gizarteratzearen eta populazioaren 

kultura-aberasketaren alde lan egiteko tresna da, kultura-aniztasuna euskal gizarterako 

aberastasun-iturri gisa ulertuta. Aldi berean, eta sortu ohi diren gatazka saihestezinen 

kontziente izanda, Biltzen erakundeak gatazka horien kudeaketarako eta lanketarako 

tresna izan nahi du. 

Biltzen erakundearen helburuetako bat gure gizartean existitzen diren komunitate 

ezberdinen arteko elkarrizketaren alde lan egitea da, zerbitzu publiko eta pribatu 
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ezberdinei bitartekaritzaren eta kulturarteko hezkuntzaren arloan aholku emanda. 

Horregatik, Biltzen erreferentea izan da EAEn detektatutako EMG kasuei ekiterakoan, 

eremu bakoitzeko gizarte-zerbitzuekin lan eginda, beharrezkoa izan denean. Alde 

horretatik, horren lana Gizarte Zerbitzuetako langileei aholkua ematea izan da, 

familiarekin elkarrizketa-lanak eginda, eta arriskuaren balorazio-sistema prestatuta. 

Biltzen erakundeak Adriana Kaplan antropologoak nagusiki gauzatutako trebakuntzan 

parte hartu du. Halaber, EMGren gaia sartu du gauzatzen duten trebakuntza 

espezifikoaren barnean. 

6.5. Dokumentatutako esku-hartze kasuak 

Lurralde ezberdinetako gizarte-zerbitzuek erregistratutako EMG kasu batzuk izan ezik, ez 

dago kasuen erregistro fidagarririk EAEn; nolanahi ere, horrek ez du esan nahi sortu edo 

detektatu ez direnik. Profesionalen artean, gai horren inguruan dagoen informazio- eta 

trebakuntza-faltak esku-hartze egokia gauzatzea zailtzen du. Nolanahi ere, elkarrizketa 

guztietan aipatzen zen osasuneko zein gizarte-zerbitzuetako profesionalek, kale-

hezitzaileek eta eskoletako langileek detektatutako kasuen ezagutza. Nolanahi ere, 

gehienek ez dute jarraipenik izan, eta horietako asko gertatu eta askoz beranduago 

ezagutu dira. 

Hona hemen esku-hartzea izan duten eta jaso ditugun zenbait kasu: 

 Denbora luzez hemen izan ondoren, oporretan bere herrialdera itzuli behar zen 

Mandinga etniako Senegaleko familia. Kasu horretan, Biltzen Gizarteratzea eta 

Kulturarteko Bizikidetzaren Euskal Zerbitzua izan zen, Foru Aldundi bateko Haur 

Zerbitzuek eskatuta, esku-hartzea gauzatu zuena. Aipatutako esku-hartzea gizarte 

esku-hartzeko taldeekin informazio egonkorra koordinatzea eta trukatzea izan 

zen, familiaren egoera eta horren gizarteratze-maila ezagutzeko. Era berean, 

familiarekin lan egin zuten EMGren gaia lantzeko, praktikaren aurkako euren 

jarrera egiaztatzeko eta, euren jatorrizko herrialdera iristerakoan, praktika 

saihesten lagunduko zuen esku-hartze estrategia batera garatzeko. Halaber, 

miaketa pediatrikoak egin zitzaizkion neskari bidaiaren aurretik eta ondoren, 

inolako mutilaziorik izan ez zuela egiaztatzeko. 
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 Gineako neskak kaleko hezitzaileei adierazten die, bere jatorrizko herrialdera 

bidaia egin ondoren, EMGren praktika jasan duela. Gurasoek ez zuten 

gertatutakoaren berri (maiz gertatu ohi da; izan ere, amonek gauzatu ohi dute, eta 

ez dute zertan gurasoei baimena eskatu beharrik), eta praktikaren aurka agertzen 

dira erabat. Kasu horretan, gizarte-zerbitzuek bazekiten neskak bidaia egin behar 

zuela, baina ez ziren arriskuaren kontziente, gaia ezagutzen ez zutelako. Udal 

gizarte-zerbitzuek Fiskaltzari aurkeztu zioten kasua. 

 EMG praktikatzen duten herrialdetik datorren familia. Bidaiaren unean bertan ekin 

zitzaion arazoari, eta prebentziozko konpromisoaren dokumentua sinatzera 

behartu zuten familia. Ez ziren inoiz EAEra itzuli. 

 

Badira kasuren bat ezagutzen duten osasuneko profesionalak, baina ez dute komentatu 

nahi, sekretu profesionala dela eta. 
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Aurreko atalean adierazi bezala, hainbat esku-hartze izan dira EAEn EMGren arretarako 

eta prebentziorako. Hori positiboki baloratzen da, arazo berri eta ezagunari aurre egiten 

dioten esku-hartze eremu ezberdinetako profesionalen interesa eta konpromisoa islatuta; 

izan ere, ezin direla eta ez dutela nahi horren aurrean epel agertu sentitzen dute. 

Bestalde, elkarrizketetan argi ikusi diren aspektu negatiboak daude. Eremu ezberdinetako 

profesionalen berotasunarekin eta inplikazioarekin garatzen diren ekimen zehatzak 

martxan jarri ondoren, hasitako prozesua eteten da; izan ere, horri ez zaizkio beharrezko 

jarraipena eta laguntza ematen, eta garatzeko legitimotasunik eta baliabiderik gabe uzten 

da. Ondorioz, ekimen horiek desagertu egiten dira, horietan berriz inplikatzeko 

profesionalen ilusioarekin eta kemenarekin batera. Halaber, deskoordinatuta lan egiten 

duten zerbitzuen artean gainezartzen diren proiektuak daude. Arazoak existitzen 

jarraitzen du, eta ez zaio behar bezala heltzen. Egoera hori argi ikusten da Araban 

martxan jarritako etendako esperientzian.  

Elkarrizketatutako pertsona guztiek egindako eskaera bat tokian bertan gauzatzen ari diren 

ekimenak babestu eta horiei estaldura emango dien EAEko Esku-hartze Programa Bateratuaren 

beharra da. Programa horrek lurralde- eta eskumen-ezaugarriak izango ditu kontuan eta, 

ondorioz, esku hartzeko behar ezberdina, horien arabera. Martxan dauden 
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proposamenak barne hartuko dituen programa, horietatik adibide gisa ikasteko, eta 

baliabideak eta pertsonak aprobetxatuko dituena, modu bateratuan ikuspegi berean lan 

egin ahal izateko. 

Labur esanda, landa-lanak honako hau nabarmentzen du: 

 EAEko profesionalek EMG praktikatzen duten herrialdeetatik datozen familien 

errealitatea ezagutzeko interesa dute; problematika ezagutu eta bertan are 

gehiago sakondu nahi dute, bai eta EMG euren jarduera-eremu profesionaletik 

lantzeko eta prebenitzeko trebakuntza eskuratu ere. 

 

 Maila ezberdinetan, profesional horiek informazio- eta trebakuntza-falta 

detektatzen dute arlo horretan. Horregatik, eskaera nagusietako bat EMG 

trebakuntza da, praktika horren arrazoiak ezagutzeko, eta arretatik zein 

prebentziotik abiatuta esku hartu ahal izateko ezagutza eta tresnak eskuratzeko, 

horiek desagerrarazteko jarrera onuragarriak sustatuta. 

 

 Badira une zehatz jakin batzuetan gauzatu diren esku-hartzeak, bai eta 

erakundeen eta profesionalen esku-hartzea egonkortzea helburu izan duten beste 

batzuk ere. Aurrekari horiek garrantzitsuak dira, eta kontuan izan behar dira, 

ekimenak bateratuko dituen eta ildo bereko lan komuna inplikatuko duen 

proposamena sustatzeko. 

 

Prebentziozko esku-hartzearen eremuak EAEn 

Programaren helburua prebentziotik esku hartzea da eta, ondorioz, EMG praktikatzen 

duten herrialdeetako neskekin, emakumeekin edo familiekin harreman zuzena duten 

osasuneko, gizarte zerbitzuetako eta hezkuntzako profesionalen trebakuntzaren aldeko 

apustua eginda. 

 

 

 

Osasun-esparrua 
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Osasuneko lehen mailako arretako, familia-medikuntzako eta pediatriako profesionalak 

dira herrialde horietatik datozen familiengandik eta neskengandik gertuen daudenak eta, 

ondorioz, jarrera pribilegiatua dute populazio horrekin prebentzioaren ikuspegitik modu 

jarraituan esku hartu ahal izateko. Hau da, EMGren gaia euren lanean sartuta, dagokion 

kasuetan, komunitate horietatik datozen nesken osasunarengatik kezkatuta. 

Halaber, jadanik mutilatutako emakume helduen osasuna kontuan izan beharko litzateke; 

izan ere, horietako batzuk (ez guztiak) arrasto fisikoak eta psikikoak dituzte praktika 

horren ondorioz, bai eta gure komunitatera iristerakoan topatzen dituzten kultura-

gatazken ondorioz ere. 

Garrantzitsua da osasuneko profesionalek aipatzen ditugun arazoak identifikatzeko eta 

lehentasunezkoa izan behar den esku-hartze ildoan lan egiteko nahikoa trebakuntza 

izatea: prebentzioa. 

 

Esperientzia aurrendaria euskal osasunean: 

Une hauetan, pediatriako eta ginekologiako osasuneko profesionalak, emaginak, gizarte-

langileak eta Bilbo-Basurto ESIko bioetika-batzordea,11 Bilboko Udalarekin, Osasuneko 

Lurralde Ordezkaritzarekin, Hezkuntza Sailarekin eta Auzolan Moduluarekin batera, 

emakumeen mutilazio genitalari buruzko hasierako protokoloaren prestakuntzan lan 

egiten ari dira, EMGren prebentzioan esku hartzeko sistema koordinatua martxan 

jartzeko. 

 

Protokoloaren helburua EMG jasateko arriskua duten neskak identifikatzea da, 

identifikazio horren bidez, arreta integraleko jarduerak koordinatzeko, profesional 

ezberdinen bitartez, nahasitako eragile guztien inplikazioa bilatuz, erantzun koordinatua 

eta eraginkorra emateko. 

 

Protokoloa Wassu-UAB Fundazioarekin eztabaidatzen, entseatzen eta kontsultatzen aritu 

dira, behin onartuta, EAE osoan orokortu ahal izan dadin. Koordinazio horretarako tresna 

garrantzitsu bat profesional ezberdinek (familia-medikuntza, emagina, ginekologia, 

larrialdiak eta, orokorrean, osasuneko profesional guztiak) eskuratu ahal izango duten 

                                                           
11 Erakunde Sanitario Integratua (ESI)  
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paziente bakoitzaren Historia Klinikoa da. Historia Kliniko hori emakumeekin eta neskekin 

zuzenean lan egiten duten zerbitzu eta profesional ezberdinen arteko informazio-trukea 

eta jardueren koordinazioa errazteko tresna egoki bezala detektatzen da.  

ESI deitutako Osakidetzaren antolakuntza-egitura berriak esperientzia-mota hori martxan 

jartzea errazten du; izan ere, lehen mailako arretako osasun-zerbitzuak eta 

espezializatuak antolakuntza-egitura berean koordinatzen ditu, mugapen geografiko jakin 

baten barnean. Horrela, talde-lana errazten da, eremu berean hartutako pazienteen 

jarduera-protokoloak eta informazio klinikoa profesional ezberdinek partekatuta. 

Bilboko Udalak martxan jarritako trebakuntza-eskaintzaren bidez, Wassu-UAB 

Fundazioaren trebakuntza jaso duten profesionalek elkarrizketetan adierazi zuten EAEko 

gainontzeko osasuneko-profesionalei trebakuntza eskaintzeko baldintzetan egongo 

liratekeela. 

Beraz, osasun-eremuaren kasuan, lan-proposamena jarraian adierazitako norabidean 

joango litzateke: 

 

 Bilbo-Basurto ESI talde pilotuaren sendotze- eta eztabaida-prozesua laguntzea. 

 Eskualde horretan martxan jarritako hasierako protokoloaren prestakuntza 

laguntzea, ondoren, EAEko gainontzeko ESIen eremura orokortu ahal izateko. 

 Profesional-talde horrek behar duen trebakuntza eta laguntza eskaintzea, euren 

prozesua sendotzeko eta horretan laguntzeko. 

 Lurralde bakoitzean, Bizkaian martxan jarritako esperientziaren antzeko 

kolektiboetan integratu beharko liratekeen Euskal lurraldeko ESIetako 

profesionalen identifikazioa lantzea. 

 

 

Hezkuntza-esparrua 

Askotan, ikastetxeak dira EMG praktikatzen duten herrialde bateko ikasle bat bere 

jatorrizko herrialdera doala oporretan jakiten duten lehenak. Halaber, berehala 

konturatzen dira, bidaia baten ondoren, neskek jokabide-aldaketak edo arazoak 

aurkezten dituztenean, praktikaren ondorioz. Beraz, hezkuntzako profesionalak eskolan  
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prebentzioa lantzearen garrantziaren eta irakasleek gaia ezagutzeko eta lantzeko tresnak 

izateko trebakuntza-ekintzak sustatzearen beharraren kontziente dira. 

Eusko Jaurlaritzak «Hezkuntza-sisteman hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko 

Gida Plana» jarri du martxan. Horren barnean, eta «arreta eraginkorrerako detekzio 

goiztiarraren» esparruan, jadanik jasotzen da, kalteberatasun handiagoa izateagatik, ondoko 

kalteak saihesteko prebentzio-arreta larriagoa behar duten zenbait egoeren edota kolektiboen 

existentzia. 

 

Beraz, honako hau jasotzen da: 

«Emakumeen mutilazio genitala jasateko arriskuan dauden neskak: Orain dela 

gutxi arte detektatu gabeko emakumeen aurkako indarkeria-egoerak azaltzen dira 

zentroetan, eta nahitaezkoa da lehenbailehen detektatzea; adibidez, mutilazio 

genitala pairatzeko arriskuan dauden neskak.» 

 

Beraz, Gida Planean jasotako lan-esparru horrek EMGko trebakuntzako esku-hartzea 

errazten du ikastetxeetan, hezikidetzaren eta genero-indarkeriaren prebentzioaren lan-

ardatzetako bat bezala. 

Planaren barnean, eta beste jarduera batzuen artean, Hezkuntza Sailak 3 ikasturtez 250 

ikastetxe deitzea aurreikusi du, zentroetan hezikidetza eta indarkeriaren prebentzioa 

lantzeko proiektuak egin ditzaten. Une honetan, 50 zentro publikok parte hartu dute 

deialdi horretan, eta mintegi zonaletara joaten ari dira, beste 70 zentrorekin. 

Era berean, eskola-batzordeetako berdintasun-ordezkarien antzeko kopuruak parte hartu 

du trebakuntza-saioetan. 

 

Berritzeguneak: 

EAEko Hezkuntza-esparruaren barnean, trebakuntzaz arduratzen den irudia 

Berritzeguneak dira. Horiek unibertsitatetik kanpoko ikaskuntza-mailetan hezkuntza 

berritzen eta hobetzen laguntzeko zerbitzuak dira. Hezkuntzako esku-hartzea 

dinamizatzeko, berritzeko eta hobetzeko sortzen dira, Hezkuntza Sailak lehentasuna 

emandako programa nagusien bultzadaz arduratuta. Euren lana funtsezkoa da zentro 

bakoitzeko trebakuntza-proiektuen plangintzarako, aholkularitzarako eta ebaluaziorako, 
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irakasleei irakatsita, eta hezkuntza-sisteman garrantzitsutzat jotzen diren ekintza eta 

programa guztiak bultzatuta. 

18 Berritzegune daude EAEn: 10 Bizkaian, 6 Gipuzkoan, eta 2 Araban. Ikasturte honetan, 

eta Gida Planaren arabera, hezikidetzaz arduratzen den aholkulariak dinamizatutako 

mintegi bat antolatu da eremu bakoitzean. Mintegi bakoitzak hezikidetza eta genero-

indarkeriaren prebentzioa lantzeko estrategiak, tresnak eta sentsibilizazio materialak, 

zentroen diagnostikoa eta zentroaren esku-hartze plana landu ditu. Mintegi horiek euren 

artean koordinatzen dira, Berritzeguneetako aholkularien bidez (hilero edo hilabete eta 

erdiro). 

Mintegi zonalez gain, zentroetako hezikidetzako arduradunek trebakuntzako baterako bi 

saiotan parte hartu dute: bat sare sozialei buruzkoa, eta bestea aniztasun afektibo-

sexualari eta kulturalari buruzkoa (horrek EMG hartu zuen barne). Saio horietara eskola-

batzordeetako ordezkari-trebakuntza gauzatu zuten pertsonak ere joan dira. 

Beraz, hezkuntza-esparruaren ustez, jadanik badaude EMG ikastetxeetan sartzeko 

baliabideak. Profesionalen arabera, badaude horretarako prestatutako langileak; izan ere, 

gutxika prestatzen joan dira Bilboko Udalak bultzatutako lan-saioetan. Gehiago sakondu 

beharko litzateke, EMG 2012 Maparen arabera, praktika jasateko arriskuan dauden neskak joaten 

diren ikastetxeetako irakasleekin. 

 

Hezkuntzaren esparruaren lan-proposamenak bi norabide izango lituzke: 

 

 EMGren prebentzioa jasotzen duen Hezkuntzako Gida Planean jasotako 

hezikidetzako eta indarkeriaren prebentzioko lan-ildoetan sakontzea. 

 EMG 2012 Maparekin, EMG gauzatzen duten herrialdeetatik datozen familietako nesken 

ikastetxeak kokatzeko gerturatze-lana egin, eta horietan trebakuntza espezifikoa gauzatu. 

 

Gizarte-zerbitzuen esparrua 

Gizarte-zerbitzuetako profesionalak oso modu ahalketsuan gerturatu dira Euskadiko 

errealitate horretara eta, gehienetan, landu behar izan dituzten kasu zehatzen ondorioz. 

Praktika horrek Afrikako familietan duen kultur-esanahiaren ezjakintasunak nahasmena 

eta segurtasun-gabezia sortzen ditu esku hartzen duen kolektibo profesionalean, horri 

aurre egiteko garaian. Dilema garrantzitsuak dituzte esku hartzeko orduan, batez ere, 
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bere familiaren jatorrizko herrialdera laster bidaia egingo duela iragartzen duen neskaren 

kasuarekin topatzen direnean. Trebakuntza falta da EMG praktikatzen duten herrialdeak 

zeintzuk diren eta, horien barnean, zer etniek gauzatzen duten detektatzeko. Kasu 

batzuetan, esku-hartzeak gauzatu dira EMG praktikatzen ez zuten Afrikako familiekin, 

familia immigrantearen estigmatizazioa eraginda, eta justifikatu gabeko alarma soziala 

sortuta. 

Bidaiatik mutilatuta itzuli den neska detektatzean sortzen den dilema are handiagoa da. 

Profesionalek fiskaltzaren aurrean salaketa aurkezteko betebeharrari aurre egin behar 

diote, horrek familiarentzat eta neskarentzat izan ditzakeen ondorio larriak jakinda; izan 

ere, harengandik baztertu dezakete. Halaber, gai horiek Afrikako familientzat inplikatzen 

duten estigmatizazioarekiko kezka aurkezten dute, askotan modu sentsazionalistan eta 

orokortzailean komunikabideetan agertzen direnean, ez baitute arazoa hobe ulertzen 

laguntzen. 

Euskal Erakundeetako (Foru Aldundiak eta Udalak) profesional guztiek arazo hori 

errespetutik, elkarrizketatik eta nesken osotasunarekiko eta osasunarekiko kezkatik 

lantzeko trebakuntza behar dute. Gainera, askotan, lan-gainkargaren errealitateak egoera 

konplexuei heldu ahal izatea saihesten du; izan ere, ez dago nahikoa trebakuntzarik. 

Detektatutako beste arazo bat hizkuntzaren oztopoa da, lantzen ari garena bezain 

delikatuak diren gaiak lantzeko zailtasun garrantzitsua baita. 

 

Beraz, gizarte-zerbitzuen talde profesionalek honako hau eskatzen dute: 

 EMGren problematikari buruzko informazioa, kontzientziazioa eta sentsibilizazioa. 

 Trebakuntza, aholkularitza eta kulturarteko bitartekaritza, prebentzioaren bide 

pedagogikotik lan egiteko. 

 Gizarte-zerbitzuen (haurtzaroa, oinarrizko zerbitzuak, kulturartekotasuna eta 

berdintasuna) esku-hartzeari buruzko trebakuntza espezializatua, bakoitzak bere 

jarduera-esparrutik eta modu koordinatuan, egoera horietan kaltetutako 

neskentzat zein euren familia-ingurunearentzat zein esku-hartze mota den 

egokiena lantzeko. 
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Beharrezko trebakuntza bi mailatan desberdintzen da: 

 

 Sektore horietan inplikatutako profesionalei zuzendutako informaziozko eta 

sentsibilizaziozko trebakuntza generikoa, gaiari buruzko oinarrizko ezagutza 

eskuratu dezaten. Egoeraren kontzientzia kolektiboa sustatzean datza, eta 

eskaintza beste batzuei ere zabalduko litzaieke, hala nola gizarte-langileak, kale-

hezitzaileak, familia-hezitzaileak, administrazioetako barne-langileak, etab. 

 Trebakuntza espezializatuagoa, populazio horrekin harreman zuzena izan ohi 

duten eta, ondorioz, esku hartzeko trebakuntzaren behar handiagoa duten 

profesionalekin. Nagusiki, gizarte-langileak, hezitzaileak, psikologoak, esku-hartze 

teknikariak, lehen mailako arretako langileak, administrazioek kontratatutako 

enpresetako langileak, eta bestelakoak izango lirateke. Talde horren hautaketa 

prebentziorako jardun daitekeen eremu guztietako ordezkapena eta Saharaz 

hegoaldeko populazioaren ehuneko handiena duten eremu geografikoak kontuan 

izanda gauzatuko litzateke. 

 

Azkenik, aipatzekoa da Aldundietako eta Udaletako Eremu ezberdinek osasun-, 

hezkuntza- eta gizarte-zerbitzuetan eskatutako trebakuntza ezberdinetan parte hartu 

beharko luketen kolektibo profesionalak identifikatu dituztela (ikus Eranskinak). 
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Nazioarteko esperientziek irakatsi digute, EMGren desagerpenaren alde lan egiteko, 

arazoaren ulermen egokirantz zuzendutako estrategiak behar direla, emakumeak eta 

neskak praktika jasatearen arriskuen eta ondorioen inguruko beharrezko ezagutzarekin 

ahaldunduta. EAEn, osasuneko, hezkuntzako, gizarte-zerbitzuetako eta immigranteen 

kolektiboetako profesionalak inplikatzen dituen lan aurrendaria egiteko benetako aukerak 

daude kulturalki adeitsua den ikuspegiarekin, lehentasunezko helburu bera elkarrekin 

landuta: euren jatorrizko herrialdeetara bidaiatzerakoan, neskarik ez mutilatzea lortzea. 

Helburua EMG praktika hori egiten jarraitzeko arrazoi tradizionalak, kulturalak eta 

erlijiosoak ulertzen dituen gizarte-, osasun- eta antropologia-ikuspegitik lantzea da, 

ohiturak eta tradizioak errespetatuta, betiere, praktika horrek neskentzat eta 

emakumeentzat dituen ondorio larriak aitortzen direla zainduta eta, ondorioz, gerturatze 

transkulturaletik lan eginda, jatorrizko herrialdeetan desagertu dadin. 

Esku-hartze programa hurrengo aspektuekin dago erlazionatuta: 

 

Giza garapena. Proposatutako esku-hartzea zuzenean erlazionatuta dago Milurtekoko 3., 

4. eta 5. Garapen Helburuekin: 
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a) generoen arteko berdintasuna eta emakumearen autonomia sustatzea; 

b) umeen heriotza-tasa murriztea; 

c) amen osasuna hobetzea; 

d) GIB/IHESaren eta beste infekzio-gaixotasun batzuen transmisioa prebenitzea; 

 

Oinarrizko ikuspegia Giza Eskubideena da, bai eta bakoitzaren garapenarekiko kezka ere 

bere banakotasunean eta osotasunean, emandako zirkunstantziak alde batera utzita, 

pertsonen jabekuntza bultzatuta, desberdinkeria- edo eraso-egoerak bihurtzeko gai izan 

daitezen. 

 

Generoa. EMGren kasuan, baldintza definitzaile bat dago: genero-desberdinkeriako 

egoeran kokatutako emakumeak dira, eta desberdinkeria hori praktika kaltegarri horien 

erroan bertan dago. Horrek ez du esan nahi emakumeak direnik prebentzio-lana behar 

duten eragile bakarrak; aldiz, proiektuak gizonak eta emakumeak sentsibilizatu nahi ditu, 

EMGren aurrean jarrera kritikoa hartzeko, eta horren prebentzioan zein pixkanakako 

desagerpenean batera lan egiteko. 

 

Garapenerako hezkuntza. Trebakuntza-ekintzek Afrikak egun munduan jasaten duen 

diaspora jasotzen dute, ikerkuntzako eta prebentzioko Afrika - Espainia zirkulartasunaren 

arabera; Wassu Gambia Kafo GKEk hasieratik landu du hori. Beraz, analisi globaleko 

osagarri bat gehitzen zaio EMG zaintzeko eta prebenitzeko beharrezkoa den trebakuntza 

tekniko medikoari. Ikerkuntzaren eta proiektuaren eremuan sortutako materialen bidez 

sortutako ezagutzarekin batera, ikuspegi zirkular horren Afrikako zein Europako 

eragileengan, herritarren jarrera faboratzen duen transferentzia-lan hau osatzen da. 

 

Diagnostiko honen bidez, EAErako EMGren prebentzioari buruzko programaren diseinuan 

eta ezarpenean inplikatu beharko liratekeen ekimenak eta kolektiboak detektatu nahi 

izan dira: 

 

1. Emakume eta gizonen berdintasun-politikak. 

2. Osasunerako hezkuntza-politikak. 
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3. Haurrak babesteko politikak. 

4. Immigrazio- eta kulturarteko integrazio-politikak.  

5. Lehen mailako osasun-arreta. 

6. Lehen mailako arreta gizarte-zerbitzuetan. 

7. Lehen eta bigarren hezkuntza. 

8. Immigranteen eta immigrazioaren arretarako GKEak. 

9. EAEn bizi diren eta EMG praktikatzen duten herrialdeetatik datozen 0 eta 14 urte arteko 

nesken gurasoak.  

Orokorrean, profesionalek sentsibilitatea eta ikasteko nahia dituzte. Informazioa, 

sentsibilizazioa eta trebakuntza eskatzen dira, behar bezala esku hartu ahal izateko. 

Problematika ulertzeko eta batera zein modu koordinatuan lan egiteko tresnak behar 

dira. Diagnostiko horren bidez, esku hartu ahal izateko funtsezko eragileak identifikatu 

dira, bai eta egin dezaketen profesionalak ere. 

Hainbat aukera daude, esku-hartzea proposatzera begira. Osasun Sailak profesional 

ezberdinengandik eta horren inguruan hasitako lanetik abiatutako trebakuntza-lana 

egitearen aldeko apustua egiten du. Hezkuntza Sailaren arabera, hezkuntza-eskaintza 

Berritzeguneetatik abiatu behar da, eta ikastetxeei eskaintzen zaizkien trebakuntza-

planen barnean integratu behar da. Gizarte Zerbitzuen barnean, esku-hartze aukerak 

erakunde eta lurralde bakoitzaren berezitasunetara egokitu beharko lirateke. 

Orokorrean, apustua osasun-, hezkuntza- eta gizarte-eremuak integratuko dituen 

diziplinarteko lana egitearen aldekoa da, modu koordinatuan lan eginda. Arabak bertako 

kuadrilletan lan egitea proposatzen du, horietako bakoitzean inplikatutako eragileei 

deialdia eginda. Beharrezkoa eta posible da lurralde bakoitzeko berezitasunak jasoko 

dituen eta EAErako EMGren prebentziorako jarduera-protokolo bateratuan zehaztuko 

den jarduera-programa koordinatua ezartzea. Adostasuna dago arazo horri aurre egiteko 

estrategiak diseinatzea ahalbidetuko duen diziplinarteko eta koordinatutako lana 

egitearen beharrean. Eragindako populazioa mugatua da eta kokatuta dago; horrek esku-

hartze hobea ahalbidetzen du, alarmismorik eta estigmatizaziorik gabe.  

 

Bestalde, une honetan helburua ez bazen ere, herrialde horietatik datorren 

populazioarekin lan egiten duten elkarte guztiekin harremanetan jartzea proposatzen da, 
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egiteke (ikus Eranskinak). Kolektibo horiekin lan egitea aukera ona da, EMG herrialde 

horietako emakumeekin hitz egin ahal izateko aukera ematen duten beste eztabaida-

elementu batzuekin integratzen duen hausnarketa-eremua sortzeko, euren kulturen zein 

tradizioen errespetuzko eta ulermenezko ikuspegitik, haiek ahaldunduta, prozesu horren 

buruak izan daitezen.  

Gure ustez, herritar guztiei zuzendutako publizitate-kanpainek ez dute zentzurik; aldiz, 

esku-hartze eremuen arabera mugatu eta ardaztu behar dira. Profesional guztiek bide 

penala proposatzen dute azken baliabide gisa, prebentzioak huts eginez gero. Nolanahi 

ere, Kataluniako esperientziak esaten digu, aurretiazko prebentzio-lana dagoenean, ez 

dela beharrezkoa bide horietara jotzea. Han ez da mutilazio-kasu bakar bat izan, aurretik 

familiarekin behar bezala lan egin denean. 

 

Laburpen gisa 

1. Euskal Autonomia Erkidegoan, EMG Prebenitzeko Esku-hartze Programa 

ezartzea modu koordinatuan, osasun-, hezkuntza- eta gizarte-zerbitzuetako 

profesionalen artean. 

2. Osasun-, hezkuntza- eta gizarte-zerbitzuetako profesionalak trebatzea eta 

sentsibilizatzea, praktika jasateko arriskua duten neskengan eta jadanik jasan 

duten emakumeengan EMG ezagutzeko, detektatzeko, prebentzioaren alde 

esku hartzeko eta horietaz arduratzeko trebatuta. Bilboko Udaleko 

Berdintasun, Lankidetza eta Herritartasun Saila profesionalak trebatzen hasi 

da, Wassu-UAB Fundazioaren aholkularitzarekin. 

3. Osasun-mailan, EMGren prebentziorako esku-hartze protokoloaren Bilbo-

Basurto ESIren lan-proposamena laguntzea eta sendotzea. Ekimen hori EAEko 

gainontzeko ESI guztietan erreplikatu liteke.  

4. Hezkuntzan, Berritzegune Nagusiaren planteamenduaren arabera, EMG 

praktikatzen duten herrialdeetatik datozen nesken prebalentzia handiagoa 

duten ikastetxeetako profesionalak trebatzea. 
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5. Gizarte-zerbitzuetan, profesional guztien bi trebakuntza-maila erraztea: 

oinarrizko informazioa eta sentsibilizazioa, eta sakontze zein prebentziozko 

esku-hartze handiagoa. 

6. EMG praktikatzen duten herrialdeetatik datozen kolektiboekin lan egitea, 

zenbait euskal udaletan existitzen diren kulturartekotasun-zerbitzuen, 

immigranteei laguntzeko GKEn, emakumeen taldeen eta bestelako zerbitzuen 

bidez, problematika horri elkarrekin ekiteko. 

7. Esku-hartze guztiak errespetutik, elkarrizketatik eta familien kultura eta 

praktika tradizionalen ez erruduntzetik bideratzea. Helburua emakumeak 

ezagutzarekin ahaldundutzea da, hausnarketa eta informatutako erabakiak 

hartzea eraginda. Euren errealitatean, justifikazioetan eta praktika horiek 

mantentzen dituzten presio kulturaletan eta gizarte-egituretan pentsatu 

badezakete bakarrik izango dira EMG uztera zuzendutako aldaketa-

prozesuaren buru izateko gai.   

8. Emakundek proposamen guzti horien koordinazio orokorra proposatuko du, 

eta Euskal Autonomia Erkidegorako EMGren Prebentziozko Esku-hartze 

Protokolo Integralean gauzatuko da.  
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