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TYTTÖJEN SILPOMISELLE ON SANOTTAVA EHDOTON EI
Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan jopa 140 miljoonaa naista ja tyttöä elää
maailmassa ympärileikattuina.
Tänäkin vuonna arviolta kolme miljoonaa tyttöä on vaarassa joutua sukupuolielinten
silpomisen kohteiksi. Toimenpide vaihtelee klitoriksen osittaisesta poistamisesta
leikkaukseen, jossa kaikki ulkoiset sukupuolielimet poistetaan.
Toimenpide estää tyttöjen oikeuden seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja turvalliseen
äitiyteen sekä altistaa heidät lukuisille terveysongelmille, pahimmillaan kuolemalle.
Kehitysmaissa raskauteen ja synnytykseen liittyvät komplikaatiot ovat teini-ikäisten
tyttöjen yleisin kuolinsyy. Silpominen nostaa tätä riskiä merkittävästi.
Kansainväliset järjestöt ja sopimukset kieltävät yksiselitteisesti tyttöjen
sukupuolielinten silpomisen. Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva
yleissopimus (CEDAW) vaatii valtioita varmistamaan naisten tasavertaisen kohtelun.
Naisilla on yhtäläinen oikeus terveyteen, koulutukseen ja päätöksentekoon.
YK:n lapsen oikeuksien sopimus (LOS) puolestaan sitouttaa valtiot suojelemaan lapsia
kaikilta heihin kohdistuvilta ihmisoikeusrikkomuksilta. Silpominen rikkoo näitä
yleissitovia sopimuksia.
Silpomista käyttävissä maissa toimenpide kohdistuu kaikkiin tyttöihin, mutta
heikoimmassa asemassa ovat syrjäisillä seuduilla asuvat köyhät tytöt. Usein
sukupuolielinten silpominen on ehto häille. Monissa kulttuureissa tuleva aviomies
maksaa leikatun tytön vanhemmille myötäjäisiä. Tämä taloudellinen etu on usein
merkittävä köyhille vanhemmille ja ylläpitää haitallista perinnettä.
Silpominen liittyy usein ikivanhaan kulttuuriseen tapaan, sillä esimerkiksi Etiopiassa
tytöt leikataan riippumatta heidän uskonnollisesta taustastaan.
Tyttöjen ihmisoikeuksia ja ruumiillista koskemattomuutta on puolustettava kulttuurista,
perinteestä, uskomuksista ja uskonnosta riippumatta.
Monet järjestöt ovat tehneet asian parissa vuosia töitä. Plan Suomen tukemissa
hankkeissa parhaita tuloksia on syntynyt valistamalla sekä kehittämällä vaihtoehtoisia
väkivallattomia aikuistumisriittejä ja toimeentulomahdollisuuksia. Keskeisintä on
kaikkien yhteisön jäsenten, myös lasten ja nuorten, osallistuminen. Suomen aloitteesta
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Akateemisten naisten kansainvälinen liitto hyväksyi viime vuonna julkilausuman, jossa
vaaditaan silpomisen kriminalisointia.
Kaikesta tästä työstä huolimatta kehitys on ollut liian hidasta. Valtioiden on
toimeenpantava ratifioimansa kansainväliset sopimukset, samoin kylätasolla yksilöitä ja
yhteisöjä on valistettava ja osallistettava ratkaisujen löytämiseen. Köyhyyden syihin on
puututtava.
Suomessa sukupuolielinten silpominen on rikos. Meidän on ryhdyttävä valvomaan
nykyistä aktiivisemmin, ettei täällä asuvia tyttöjä lähetetä silvottaviksi ulkomaille.
Tänään 6. helmikuuta vietettävä YK:n tukema kansainvälinen tyttöjen sukupuolielinten
silpomisen vastainen päivä vaatii silpomiselle nollatoleranssia.
Meidän Suomessa on sanottava silpomiselle ehdoton ei.
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