
6 DE FEBRER 

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA MUTILACIÓ GENITAL FEMENINA 

 

 
 
Avui dia 6 de febrer és el dia internacional contra la mutilació genital femenina.  

Hi volem estar presents i unir les nostres veus al crit de protesta i indignació de 

totes i tots.  La mutilació genital femenina és una pràctica amb profundes arrels 

culturals i comprèn tots aquells procediments que contemplen la resecció parcial o 

total dels genitals externs femenins  així com altres lesions per motius no 

terapèutics. És una pràctica cultural que es realitza en el context d’una comunitat i 

d’un grup, que la justifica amb errònies creences des de molt diversos àmbits. De 

l’origen d’aquesta pràctica ancestral se’n sap que el seu veritable significat és el de 

perpetuar l’estatus de les societats patriarcals a través del control de la sexualitat 

de les dones. 

 

La Mutilació Genital Femenina és reconeguda internacionalment com una violació 

dels drets humans de les dones i les nenes. És un reflex de la desigualtat entre els 

sexes i constitueix una forma extrema de discriminació. Es practica quasi sempre 

amb menors i constitueix una greu violació dels drets infantils. També vulnera els 

drets a la salut, la seguretat, la integritat física, el dret a no ser sotmesa a tortures 

i tractes cruels, inhumans o degradants i el dret a la vida en els casos en què el 

procediment acaba produint la mort. Encara hi ha 28 països on es practicava i es 

practica habitualment. A més, algunes corrents ideològiques fonamentalistes 

d’arrel masclista en fan una nova norma social. Es calcula que, cada any, 2 milions 

de nenes són mutilades.  

 

Lluitar contra els efectes de la desigualtat entre gèneres no és un problema o 

qüestió de les dones, i tampoc una concessió que fan els homes a les dones. 

Eradicar la violència masclista i, amb ella, totes les injustícies que la sustenten i 

promouen és una qüestió d’interès general. Les polítiques públiques, mà amb mà 

amb la ciutadania, compartim el desig de fer real una societat on tant les dones 

com els homes es puguin desenvolupar de manera integral i lliure, aquest és el 

camí cap a la construcció d’una societat més igualitària i justa. Volem treballar 

plegats perquè desapareguin les conductes que impedeixen el dret inalienable que 

tenim totes les persones a la dignitat.  


