Pašreizējā situācija attiecībā uz
sieviešu dzimumorgānu apgraizīšanu

LATVIJĀ

TIESISKAIS REGULĒJUMS
Starptautiskās un Eiropas konvencijas
Latvija ir ratificējusi vairākas starptautiskās konvencijas, kas
nosoda sieviešu dzimumorgānu apgraizīšanu (FGM, angl. —
female genital mutilation), tostarp Vispārējo cilvēktiesību
deklarāciju (UDHR), Konvenciju par jebkuras sieviešu
diskriminācijas izskaušanu (CEDAW), Konvenciju pret
spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu
rīcību vai sodīšanu (CAT), Konvenciju par bērna tiesībām (CRC),
Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju (ECHR)
un Eiropas Savienības Pamattiesību hartu (2010/C 83/02).
Krimināllikums
Latvijā par vispārējiem noziedzīgiem nodarījumiem, ko
piemēro FGM gadījumos, atzīst “miesas bojājuma tīšu
nodarīšanu, kas bīstams dzīvībai vai bijis par iemeslu (…)
kāda (…) orgāna vai orgānu funkciju zaudēšanai (125. pants),
“miesas bojājuma tīšu nodarīšanu, kas (...) izraisījis ilgstošu
veselības traucējumu" (126. pants), “dzīva vai miruša cilvēka
audu vai orgānu nelikumīgu izņemšanu” (139. pants),
“cietsirdīgu vai vardarbīgu apiešanos ar nepilngadīgo, ja ar to
nepilngadīgajam nodarītas fiziskas vai psihiskas ciešanas un ja
tās nodarījušas personas, no kurām cietušais ir materiāli vai
citādi atkarīgs” (174. pants). Piemēro eksteritorialitātes principu,
kas ļauj sodīt par FGM, pat ja tā pastrādāta ārpus valsts.
Bērna tiesību aizsardzības likums
FGM gadījumos var piemērot vispārējās bērna aizsardzības
tiesības, kas integrētas Bērnu tiesību aizsardzības likumā. Proti,
piemēro šādus pantus — “Bērna tiesību aizsardzības mērķi”
(4. pants), “Bērna aizsardzība no prettiesiskām darbībām”
(51. pants) un “Bērns — vardarbības un citas prettiesiskas
darbības upuris” (52. pants). Likuma pārkāpšanas gadījumā
aizsardzības pasākumi paredz arī bērna izņemšanu no ģimenes
un vecāku tiesību atņemšanu.

Patvēruma likums
FGM gadījumos var piemērot spēkā esošo Patvēruma likumu, jo īpaši
tā 22. pantu par vajāšanas iemesliem.
Dienesta noslēpuma tiesības
Vispārīgās tiesības attiecībā uz profesionālo noslēpumu un tā
izpaušanu var piemērot, lai ziņotu par gadījumiem, kad pastrādāta
vai plānota FGM. Ārstniecības likums paredz, ka ārstniecības
iestādēm ir pienākums ziņot policijai par visiem gadījumiem, kad
pacients ir cietis no vardarbības un/vai ir pārkāptas bērna tiesības.
Neziņošanas gadījumā nav paredzēts disciplinārsods. Valsts bērnu

Par pētījumu
Lai palīdzētu apzināt un novērst datu vākšanas nepilnības un atbalstītu stratēģiju izstrādi sieviešu dzimumorgānu apgraizīšanas
(FGM) apkarošanai, Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts ir pasūtījis “Pētījumu pašreizējās situācijas un tendenču kartēšanai
attiecībā uz sieviešu dzimumorgānu apgraizīšanu 27 ES dalībvalstīs un Horvātijā”. Pētījums tika sākts pēc Viviānas Redingas
(Viviane Reding), Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces, pieprasījuma. To veica Starptautiskais reproduktīvās veselības centrs
(ICRH) Ģentes (Ghent) Universitātē un “Yellow Window Management Consultants” (E.A.D.C. struktūrvienība).
Dokumentācijas izpēte 27 ES dalībvalstīs un Horvātijā, kā arī padziļināti pētījumi deviņās ES dalībvalstīs nodrošināja sākotnējās
informācijas un datu apkopošanu par tiesiskajām un politikas sistēmām, dalībniekiem, instrumentiem un metodēm FGM jomā
Eiropas Savienībā. Tika analizētas un salīdzinātas dažādu valstu pieejas FGM problēmas risināšanā ES, lai apzinātu pasākumus ar
potenciālu novēršanas, aizsardzības, kriminālvajāšanas, pakalpojumu sniegšanas, partnerības un izplatības novērtēšanas jomā.
Papildu informācija un atsauksmes par šo pētījumu ir pieejamas vietnē: www.eige.europa.eu.
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Kas ir sieviešu dzimumorgānu apgraizīšana?
Sieviešu dzimumorgānu apgraizīšana (FGM), ko pazīst arī kā sieviešu
dzimumorgānu apgriešanu, ir ar dzimumu saistītas vardarbības paveids. Tās ir
visas procedūras, kas paredz sieviešu ārējo ģenitāliju daļēju vai pilnīgu
nogriešanu vai citu bojājumu nodarīšanu sievietes dzimumorgāniem
nemedicīniskos nolūkos.
Sieviešu dzimumorgānu apgraizīšana nelabvēlīgi ietekmē sieviešu veselību
īstermiņā, vidējā termiņā un ilgtermiņā, un tā var pat izraisīt nāvi. Tās iemesli
sakņojas kultūras un sociālajās normās. Pastāv tendence šo praksi pamatot ar
reliģiskiem argumentiem, taču reliģija to neprasa.
Pēc UNICEF datiem, FGM praktizē vairāk nekā 20 Āfrikas valstīs no Senegālas
rietumos līdz Somālijai austrumos.
Kaut arī kopējos datus ir grūti aplēst, tūkstošiem sieviešu un meiteņu, kuras
dzīvo Eiropas Savienībā, var būt apgraizīti dzimumorgāni vai viņām var
draudēt FGM.
ES iestādes un dalībvalstis ir apņēmušās apkarot FGM, kā liecina Komisijas
“Stratēģija sieviešu un vīriešu līdztiesībai (2010.−2015. gadam)”. Programmai
“Daphne III” bija būtiska nozīme, iekļaujot FGM vairāku ES valstu darba kārtībā
un sniedzot finansiālu atbalstu starptautisku projektu īstenošanai šajā jomā.
Eiropas Parlamenta 2012. gada 14. jūnija rezolūcija par sieviešu dzimumorgānu apgraizīšanas izbeigšanu nepārprotami paredz, ka “jebkura veida
sieviešu dzimumorgānu apgraizīšana ir bīstama tradicionālā prakse, ko nevar
atzīt par reliģijas daļu, bet kas uzskatāma par vardarbības aktu pret sievietēm
un meitenēm, pārkāpjot viņu pamattiesības”. Eiropas Parlaments aicina
dalībvalstis veikt atbilstošus pasākumus šīs nelikumīgās prakses apkarošanai.

tiesību aizsardzības inspekcijas nolikums
paredz, ka inspektoriem ir pienākums ziņot,
ja viņi konstatē bērnu tiesību pārkāpumus.
Neziņošanas gadījumā var piemērot
disciplinārsodu.

POLITIKAS SISTĒMA
Latvijā nav īpašas politikas, kas būtu veltīta
FGM, un iespējamais iemesls ir ļoti
ierobežotais skaits migrantu no valstīm,
kurās FGM tiek plaši praktizēta. Ja valstī tiktu
reģistrēti FGM gadījumi, Labklājības ministrijas Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļa, kas
atbild par politikas izstrādi un atjaunināšanu, kā arī tiesisko regulējumu dzimumu
līdztiesības jomā, būtu atbildīga par FGM
problēmas risināšanu.

FGM IZPLATĪBA VALSTĪ
Latvijā nav zināmu cietušo no FGM, un nav
arī reprezentatīvu pētījumu, kas vērtētu FGM
izplatību. Dati par 2011. gadu attiecībā uz
sievietēm patvēruma meklētājām un
bēglēm liecina, ka Latvijā dzīvo četras
sievietes no Āfrikas valstīm, kurās praktizē
FGM — no Kenijas (viena), Ganas (viena) un
Somālijas (divas).

Fakti
Līdz 2012. gada februārim Latvijā bija ļoti maz
sieviešu no valstīm, kurās praktizē FGM. Tas varētu
būt iemesls, kādēļ nav veikti nekādi pētījumi par
FGM izplatību.
Labklājības ministrijas Vienlīdzīgu iespēju politikas
nodaļa būtu kompetentā iestāde, kas atbildīga par
FGM, ja par šo problēmu tiktu izstrādāta valsts
politika.

Skaitļi
Latvijā 2011. gadā dzīvoja četras sievietes no Āfrikas
valstīm, kurās praktizē FGM.
Vienā gadījumā, kad patvēruma meklētājai tika
apzināta FGM un radās FGM apdraudējums
jaundzimušam bērnam, tika piešķirts bēgļa statuss.

Kas ir ar dzimumu saistīta vardarbība?

Ar dzimumu saistīta vardarbība ir cilvēktiesību pārkāpums un diskriminācijas veids. To definē kā vardarbību pret personu
tās dzimuma dēļ. Ar dzimumu saistīta vardarbība atspoguļo un pastiprina nevienlīdzību starp vīriešiem un sievietēm un
rada fizisku, garīgu un seksuālu kaitējumu. Tā ietver, cita starpā, vardarbību mājās, izvarošanu, seksuālu uzmākšanos,
seksuālu vardarbību konflikta laikā, sieviešu dzimumorgānu apgraizīšanu, piespiedu laulības, piespiedu prostitūciju,
piespiedu sterilizāciju, jaundzimušu meiteņu slepkavības un bērna dzimuma izvēli pirms dzemdībām.
Eiropas Dzimumu līdztiesības paktā (2011.−2020. gads) Eiropas Savienības Padome atkārtoti apliecina apņemšanos
izpildīt ES ieceres dzimumu līdztiesības jomā, kā paredzēts Līgumā. Jo īpaši tā uzsver nepieciešamību apkarot visa veida
vardarbību pret sievietēm, lai nodrošinātu, ka sievietes un meitenes var pilnībā izmantot savas cilvēktiesības, un līdz ar to
veicinātu dzimumu līdztiesību, sekmējot iekļaujošu izaugsmi un darba tirgus attīstību Eiropā.
Eiropas Parlamenta 2009. gada 26. novembra rezolūcija par vardarbības pret sievietēm izskaušanu aicina dalībvalstis, cita
starpā, uzlabot valstu tiesību sistēmas un politikas, lai apkarotu visa veida vardarbību pret sievietēm, jo īpaši izstrādājot
vispusīgus valstu rīcības plānus vardarbības pret sievietēm apkarošanai.
Eiropas Komisijas Stratēģija sieviešu un vīriešu līdztiesībai 2010.−2015. gadam uzsver vardarbības pret sievietēm
apkarošanas nozīmīgumu. 2009. gada Stokholmas programma uzsver nepieciešamību pēc īpaša atbalsta un tiesiskās
aizsardzības cietušajām no vardarbības pret sievietēm. Turklāt 2010. gada Sieviešu harta paredz izveidot vispusīgu un
efektīvu politikas sistēmu ar dzimumu saistītas vardarbības apkarošanai, kā arī pastiprināt pasākumus sieviešu
dzimumorgānu apgraizīšanas un citu vardarbības aktu izskaušanai.

Par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtu (EIGE)
Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts ir ES kompetences centrs dzimumu līdztiesības jautājumos.
EIGE sniedz atbalstu politikas veidotājiem un visām iesaistītajām iestādēm centienos iedzīvināt sieviešu un vīriešu līdztiesību
attiecībā uz visiem eiropiešiem un arī cilvēkiem ārpus Eiropas, sniedzot salīdzināmu un uzticamu informāciju par dzimumu
līdztiesību Eiropā.
Papildu informācija: www.eige.europa.eu.
Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts un personas, kuras darbojas tā vārdā, neatbild par šajā publikācijā iekļautās informācijas izmantošanu.
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