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የሴቶች ህፍረተ ስጋ መግረዝ (ኤፍ ጂ ኤም)
በልጃገረዶች እና አዋቂ ሴቶች ላይ ከባድ የጤና
ጉዳት የሚያደርስ ልጆች ላይ የሚፈጸም ግፍ እና
ከባድ ጉዳትን የሚያስከትል ጎጂ ልማዳዊ ተግባር
ነው። በዚህ ተግባር ቀጥተኛ ውጤት ምክንያት
በሚፈስ ደም ወይም በሚደርስ ልክፍት ምክንያት
አንዳንድ ልጃገረዶች ይሞታሉ። ኤፍ ጂ ኤም
የተፈጸመባቸው ሴቶች የወሊድ ሁኔታን አስቸጋሪ
ሆኖ ሊያገኙት ይችላሉ፤ እንደዚሁም ለረጅም ጊዜ
በሚቆይ ስነአእምሯዊ ጉዳት ሊሰቃዩ ይችላሉ።
ይህ መግለጫ ቃል የሚያገለግለው: ወደ ውጭ
አገር ሲሄዱ ይህን መግለጫ ቃል ይዘው መሄድ
አለብዎት። ለቤተሰቦቻችዎ ማሳየት ይችላሉ። ይህ፣
ኤፍ ጂ ኤም ዩከይ ውስጥ ወንጀለኛ ሆኖ በተገኘ
ሰው ላይ እስከ 14 ዓመት እስራት ሊያስቀጣ
የሚችል ከባድ የወንጀል ተግባር መሆኑን በግልጽ
ያሳያል። ወላጆቻችዎ ወይም ማንኛውም ክብካቤ
የሚሰጣችሁ ሰው ኤፍ ጂ ኤም እንዳይፈጸምብዎት
ጥበቃ ሳያደርግልዎት ቢቀር፣ በወንጀል ድርጊቱ
ተጠያቂ ነው።

ይህን መግለጫ ቃል ሊጠፋ በማይችልበት ቦታ
በጥንቃቄ ያስቀምጡት: ሁልጊዜ ከእርስዎ መለየት
የለበትም – በተለይ ወደ ውጭ አገር በሚሄዱበት
ጊዜ።
ኤፍ ጂ ኤም ምን ማለት ነው: ኤፍ ጂ ኤም የሴቶች
ህፍረተ ስጋ ውጫዊ ክፍል በሕክምና በማያስገድድ
ምክንያት መቁረጥ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ
የሴቶችን ህፍረተ ስጋ መግረዝ ወይም ‘ሱና’ ተብሎ
ይጠራል።

የዩከይ ሕግ: ኤፍ ጂ ኤም ዩከይ ውስጥ ወንጀል
ነው1።
• አንዲት ሴት ኤፍ ጂ ኤም እንዲፈጸምባት ወደ
ውጭ አገር ብትወሰድም፣ ተግባሩ
የተፈጸመው በዩከይ ዜጋ ወይም ኗሪ ላይ
ከሆነ፣ ዩከይ ውስጥ እንደተፈጸመ ወንጀል
ይቆጠራል።
• እንደዚሁም፣ አንድ የዩከይ ዜጋ ወይም ኗሪ፣
የዩከይ ዜጋ ወይም ኗሪ የሆነች ሴት ላይ የዩከይ
ዜጋ ወይም ኗሪ ያልሆነ ሰው በውጭ አገር ኤፍ
ጂ ኤም እንዲፈጸምባት ካገዘ ወይም ይዞለት
ከመጣ እንደ ወንጀል ድርጊት ይቆጠራል።

1 በኢንግላንድ፣ ወይልስ እንደዚሁም ሰሜናዊ
አየርላንድ ጎጂ ልማዱ በሴቶች ህፍረተ ስጋ አካል
ግርዛት አዋጅ 2003 መሠረት ሕገወጥ ነው።
በስኮትላንድ የሴቶች ህፍረተ ስጋ ግርዛትን በሚያግድ
አዋጅ (ስኮትላንድ) 2005 መሠረት ሕገወጥ ነው።

• ኤፍ ጂ ኤም፣ ዕድሜዋ ከ 16 በታች የሆነች
ልጃገረድ ላይ ከተፈጸመ፣ በወቅቱ የልጃገረዷ
የክብካቤ ተጠያቂነት የነበራቸው ሰዎች
አያንዳንዳቸው ወንጀል እንደሰሩ ይቆጠራል2።
የወንጀል ቅጣቶች: ኤፍ ጂ ኤም ፈጽሞ የተገኘ
ማንኛውም ሰው – ወይም ሌላ ሰው ተመሳሳይ
ነገር እንዲፈጽም ሲያግዝ የተገኘ ሰው – እስከ 14
ዓመት እስራት፣ የገንዘብ ቅጣት ወይም ሁለቱም
ቅጣቶች ሊጣሉበት ይችላል።
አንዲት ልጃገረድን ከኤፍ ጂ ኤም ስጋት ጥበቃ
ሳያደርግላት የተገኘ ማንኛውም ሰው እስከ 7
ዓመት እስራት፣ የገንዘብ ቅጣት ወይም ሁለቱም
ቅጣቶች ሊጣልበት ይችላል።

2 በኢንግላንድ፣ ወይልስ እንደዚሁም ሰሜናዊ
አየርላንድ።

እገዛና ድጋፍ: ይህ በእርስዎ ወይም በሚያውቋት
ግለሰብ ላይ፣ ሊፈጸም ይችላል በሚል
የሚያሳስብዎት ከሆነ፣ ሚስጥራዊነቱ በተጠበቀ
መንገድ፣ ለአስተማሪ፣ ለሐኪም፣ ለትምህርት ቤት
ነርስ፣ ለማኅበራዊ ሠራተኛ፣ ለፖሊስ አባል ወይም
ለማንኛውም የጤና፣ የትምህርት ወይም
የማኅበራዊ ክብካቤ ባለሙያ መንገር ይችላሉ።
እገዛ፣ ድጋፍ ሊሰጥዎት እና ጥበቃ ሊያደርጉልዎት
ይችላሉ። የኤፍ ጂ ኤም ወንጀል ካጋጠምዎት እና
ለፖሊስ ካሳወቁ፣ ወንጀል ተሰርቷል የሚለው ክስ
ከቀረበበት ቀን ጀምሮ በመላ የሕይወትዎ ዘመን
ስምዎት ይፋ አይደረግም። ምንም እንኳን ጉዳዩ
በስተመጨረሻ በፍርድ ቤት ያልታየ እንኳ ቢሆን
እርስዎን እንደ የኤፍ ጂ ኤም ወንጀል ሰለባ
እንደሆኑ እንዲታወቅ የሚያደርግ ምንም መረጃ
እንዲታተም አይደረግም።

ዩከይ ውስጥ የሚኖሩ ከሆነ እና ኤፍ ጂ ኤም
እንዲፈጸምብኝ ወደ ውጭ አገር ልወሰድ ነው
ብለው የሚሰጉ ከሆነ ለፖሊስ በ 999 ይደውሉ።
ውጭ አገር ሆናችሁ እገዛ ወይም ምክር
ካስፈለጋችሁ ወደ የውጭ አገር እና ኮሞንዌልዝ
ጉዳዮች ቢሮ +44 (0) 20 7008 1500
ይደውሉ
እንደዚሁም እገዛና ድጋፍ ከሚከተለው ማግኘት
ይችላሉ:
ኤን ኤስ ፒ ሲ ሲ ኤፍ ጂ ኤም የእገዛ ስልክ
መስመር:
0800 028 3550
ኢመይል: fgmhelp@nspcc.org.uk

ቻይልድላይን
ስልክ: 0800 1111
www.childline.org
ኢኳሊቲ ናው
(በናይሮቢ፣ ኬንያ እንደዚሁም በለንደን፣ ዩከይ)
ስልክ (ለንደን): +44(0) 20-7304 6902
ስልክ (ናይሮቢ): +254 20-271-9832
www.equalitynow.org
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