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Kadın Sünneti (KS), çocuk istismarıdır
ve kız çocukları ile kadınlar için yıkıcı
sağlık sonuçları olan, son derece
zararlı bir uygulamadır. Buna tabi
tutulan bazı kızlar, uygulamanın
doğrudan bir sonucu olarak kan
kaybından veya enfeksiyondan dolayı
hayatını kaybetmektedir. KS'ye tabi
tutulan bazı kadınların da zor bir
doğum yapma deneyimi geçirme
ihtimalleri yüksektir ve çoğu uzun
vadeli psikolojik travmadan
muzdariptir.
Bu beyannamenin amacı: Bu
beyannameyi, yurtdışına giderken
yanınızda götürmelisiniz. Bunu ailenize
gösterebilirsiniz. Bu beyanname, KS'nin,
Birleşik Krallık'ta, suçlu bulunan herkes
için azami 14 yıl hapis cezası ile ciddi bir
ceza gerektiren suç olduğunu açıkça

ifade etmektedir. Eğer sizi bir KS'nin
gerçekleştirilmesinden koruyamazlarsa,
ebeveynleriniz veya size bakmakla
yükümlü olan kişi de suç işlemiş
sayılabilir.
Bu beyannameyi güvenli bir şekilde
muhafaza edin: Bu beyannameyi,
özellikle yurtdışına giderken daima
yanınızda taşımalısınız.
KS nedir: KS, kadın cinsel organının tıbbi
olmayan sebeplerle sakatlanmasıdır.
Bazen, genital sakatlama veya 'sunna'
olarak da bilinir.

Birleşik Krallık kanunu: KS, Birleşik
Krallık’ta suç sayılmaktadır1.
•

Eğer bir kimse, KS'ye tabi tutulmak
üzere yurtdışına götürülmüşse,
sakatlama bir Birleşik Krallık
vatandaşı veya Birleşik Krallık'ta
ikamet eden birisi tarafından
gerçekleştirilmişse, bu durum,
Birleşik Krallık’ta yine bir suç teşkil
eder.

•

Bir Birleşik Krallık vatandaşı veya
Birleşik Krallık'ta ikamet eden birisi,
Birleşik Krallık vatandaşı olmayan
veya Birleşik Krallık'ta yaşamayan

1 Uygulama, İngiltere, Galler ve Kuzey
İrlanda'da 2003 Kadın Sünneti Kanunu
kapsamında yasa dışıdır. Uygulama,
İskoçya'da 2005 Kadın Sünneti Yasağı
Kanunu (İskoçya) kapsamında yasa dışıdır.

birisini KS'ye tabi tutarsa veya KS'ye
tabi tutulmasına yardımcı olursa, bu
durum yine bir suç teşkil eder.
•

Eğer 16 yaşından küçük bir kız KS'ye
tabi tutulursa, bunun gerçekleştiği
zaman kıza bakmakla yükümlü her
bir kişi suç işlemiş sayılır2.

Cezalar: KS suçundan veya birisinin suç
işlemesine yardımcı olmaktan dolayı
suçlu bulunan herkes, 14 yıla kadar hapis
cezası, para cezası veya her ikisi ile karşı
karşıya kalır.
Bir kızı KS riskinden koruyamamaktan
dolayı suçlu bulunan herkes, 7 yıla kadar
hapis cezası, para cezası veya her ikisi ile
karşı karşıya kalır.
2 İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da.

Yardım ve destek: Eğer, bu durumun,
sizin ve ya tanıdığınız birisinin başına
gelebileceğinden endişe ediyorsanız, bir
öğretmen, doktor, okul hemşiresi, sosyal
hizmet görevlisi, polis ya da herhangi bir
sağlık, eğitim ya da sosyal hizmet
uzmanı ile gizlilik içerisinde
konuşulabilirsiniz. Onlar, size yardımcı,
destek olabilecekler ve sizi
koruyabileceklerdir. Eğer bir KS
mağduruysanız ve bu durumu polise
bildirirseniz, adınız, ihbarı yaptığınız
tarihten itibaren ömür boyu gizli
tutulacaktır. Bu, sonuç olarak herhangi
bir dava açılmamış olsa dahi, sizi bir KS
mağduru olarak tanımlayacak herhangi
bir bilginin yayınlanamayacağı anlamına
gelir.

Eğer Birleşik Krallık'ta bulunuyorsanız ve
KS'ye tabi tutulmak için yurtdışına
çıkarılacağınızdan endişe ediyorsanız,
lütfen 999'u tuşlayarak polisi arayın.
Eğer yurtdışındaysanız ve yardım
veya tavsiyeye ihtiyacınız varsa,
Milletler Topluluğu Ofisini
+44 (0) 20 7008 1500 numaralı
telefondan arayın
Aynı zamanda aşağıdaki
organizasyonların sunduğu yardım
ve destekten faydalanabilirsiniz:
NSPCC KS Yardım Hattı:
0800 028 3550
E-posta: fgmhelp@nspcc.org.uk

Childline
Tel: 0800 1111
www.childline.org
Equality Now
(Nairobi, Kenya ve Birleşik Krallık,
Londra'da)
Tel (Londra): +44(0) 20-7304 6902
Tel (Nairobi): + 254 20-271-9832
www.equalitynow.org
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