የሴቶች ግርዛት፤ ወንጀል በአውስትራሊያ

የሴቶች ግርዛት በዓለም 48 በላይ በሆኑ አገሮች ውስጥ በተልያዩ ምክንታቶች ልምዱ የቀጠለ ሲሆን: ሆኖ በአውስትራሊያ
ወንጀል ነው
እንደ ኢትዮጵያን አቆጣጠር በግንቦት ወር 2006 May 2014 የኒው ሳውዝ ዌልስ የሕግ ምክር ቤቱ ስለ ግርዛት አፈጻጸም
ባሳለፈው የማሻሻያ ደንብ መሰረት ምንኛውም ሰው ግርዛት ሲያካሂድ ከትገኘ ቅጣቱ 21 ዓመት እስራት
ይወሰንበታል
የኒው ሳውዝ ዌልስ የሕግ ክፍሉ: ግርዛት ወንጀል ስልሆን በወንጀለኛ አንቀጽ መሰረት
*ግርዛትን በሴት ልጅ፤ ሕፃን ወይም ሴት
*ሴት ሕፃን ልጅን ወይም ሴትን ከኒው ሳውዝ ዌልስ ውጭ ለግርዛት መውስድ
*ለማንም ግርዛቱን እንዲያካሂድ መክፈል
*ግርዛቱ እንዲደረግ ምክር መስጠት

በ January 2nd, 2014 አንድ ኢንዶኔዥያዊ አባት ማንሊ ፍርድ ቤት ተከሶ ቀርቧ ክሱ የተመሰረተበት ሕፃን ሴት
ልጁን ውጭ አገር ወስዶ አስገርዞ ስለመጣ

የተለየ ምክንያት በ 24th May ጡረታ የወጣች ነርስ ከእስላም ሃይማኖት የሆነች ኢማም እንዲሁም እናት ከንዑስ የሕንድ
ሕብረተሰብ በሲድኒ የሚኖሩ አንዲት ሕፃን ሴት ልጅን ግርዛት በማካሄዿ ለፍርድ ቀርባ ተፈርዶባታል

አራቱ የግርዛት ዓይነቶች እንደሚከተሉት ናቸው
1. የልጅቷን ብልት ልምቡጡን ቂንጥሯን ቀንጥብ አድርጎ መቁረጥ (Clitoridectomy)
2.በከፊል ወይም በአጠቃላይ ቂንጥሯን መቁረጥ (Excision)
3.የሴቲቷን ቂንጥር በከፊል ወይም በአጠቃላይ ቆርጦ ጠባብ ቀዳዳ ለሽንትና ለወር አበባ በመተው መስፋት
(Infibulation)
4.ያልተተነተነ ወይም ያልተዘረዘረ (Unclassified)
.የሴቲቱን ብልት መብሳት፣ መቀንጠብ፣ መጨመር

. የሴቲቷን ቂንጥር መለጠጥ
. የሴቲቷ ቂንጥር በ አካባቢው ያለውን ስጋ በማቃጠል ማስወገድ
.የሴቲቷን ብልት በመቧጠጥ በቂንጥሯ አካባቢ ያለውን ስጋ መግፈፍ (gishiri cuts)

እነዚህ በርከት ያሉ ድርጊቶች በዚህ በሴቶች ልጆች ግርዛት ላይ እየተካሄዱ ያሉት ሴቶችን አስከፊና አሰቃቂ ጉዳት
ላይ እንዲወድቁ እያደረጋቸው ነው፤ አንዳንዶቹም እስክ ሕይወታቸው ፍጻሜ የማይድኑት ስቃይ ላይ ጥሎአቸዋል

ማንኛውም የሃይማኖት መጽሐፍት ለምሳሌ ቶራ፥ መጽሐፍ ቅዱስ ወይም ቁራን ስለ ሴቶች ግርዛት አይጠቅስም፤ ጥቂት
የእስልምና ጽሑፎች ግርዛትን የሚደግፉ አሉ ስለሚሉ በእስልምና ትምህርት መሰጠት ተገቢ ነው ይላሉ

ሆኖም በ22nd, 23rd November 2006 በርካቶች ታላላቅ የእስልምና ሃይማኖት መሪዎች ከተለያዩ አገሮች ተወክለው
ዓለም አቀፋዊ ስብሰብ በ አል አዝሃር ዩኒቨርሲቲ በታላቁ የኢጅፕት ሙፊቲ ፕሮፊሰር ዶክተር አሊጉማ አ አነሳሽነት
ተሰበሰቡ፤ በርካታ የሕክምና ሪፖርቶች ከዓለም አቀፍ ሐኪሞች ማለት ከኢጅብት፤ ከኢትዮጵያ አንዲሁም ከጀርመን
በቀረበው በቂ መረጃ መስረት ይህ የሴቶች ግርዛት ከፍተኛ ጉዳት የሚያስከትል ስለሆን መቆም እንዳለበት ሁሉም
ተስማምተው ይህ አድራጎት የሚቆጠረው እንደ ቅጣት፤ ማጥቃት እና ሰብአዊ መብትን መንፈግ ስለ ሆነ ወንጀል
ነው ብለው በማመን ይህንኑ ጎጂ ልምድ ከእስልምና ባህል መቆም እንዳለበት ወስነዋል
በስብሰባው ላይ የተግኙት የሃይማኖት መሪዎች የሚከተሉት ናቸው
*ታላቁ ሙፊቲ ከበጎ አድራጎት የ አል አዝሃር

ፕሮፊሰር ዶክተር አሊ ጉማ አ

* ትላቁ ሴክ የ አል አዚሃር

ፕሮፊሰር ዶክተር ሙሃመድ ሰይድ ታንቲአዊ

*የግብፅ ሃይማኖት ሚኒስትር

ፕሮፊሰር ዶክተር ሙሃመድ ሃሚድ ዛካዝክ

*ከ ቻድ

ሼክ ሂሲን ሃሳን አበካር

* ከ ማሊ

ኢማም ማአሃማማአዱ ዲአሎ

* ከ ማሪታኒያ

ኢማም በል ኢልቢቼር

* ከ ኢትዮጵያ

ሼክ ሙሃመድ ደራሳ

* ክ አውስትራሊያ

ኢማም ታራፋ ባርጋጃቲ

በ July 2013 አንድ ግብፃዊ ዶክተር የ 12 ዓመት ሴት ልጅ ላይ ግርዛት በሚያካሂድበት ወቅት ልጅቷ በዚሁ
ምክንያት ስለሞተች ይህ ዶክተር May 2014 ለፍርድ ቀርቧል፤ ይኸውም በግብጽ የመጀመሪያ ተክሳሽ ዶክተር
ሲሆን ሕጉ ግን ከተደነገገ ብዙ ዓመታት ሆኖታል

የኒው ሳውዝ ዌልስ የትምህርት ፕሮግራም ስለ ሴቶች ግርዛት በዚሁ ልምምድ ያላፉትን ሴቶች እንዴት ስለ
ጤንነታቸው እንክብካቤ ማድረግ እንዳለባቸው የተለያዩ ኢንፎርሜሸንና የጤና ጥበቃ ትምህርት በመስጠት ገለጻ፤
ውይይት በማዘጋጀት ሴቶችን በማስረዳት ስለ ሕይወታቸው እንዲያውቁ እንዲታስቡ እንዲመርጡ ያስታጥቃቸዋል
ይህ ፕሮግራም ስልጠና የሚሰጠው ለሴቶችና ለወንዶችም ነው፤ ከዚህ የግርዛት ልምምድ የምጡትን ሕብረተስብ
ነው ያሚያገለግለው ይኸውም ስልጥናው የ11 ክፍለ ጊዜ አለው: ለሴቶች በሴቶች ስልጠናው ይሰጣል፤
የወንዶች ጤና አጠባበቅ ስልጠና የ7 ክፍለ ጊዜ ነው: ይኸውም ስልጠናው ይሚካሄድው በውንዶች ነው

የሁለቱም ፕሮግራም ተቀናጅቶ የተውጣጣውና የተዘጋጅው የግርዛትን ልምምድ ከሚያደርጉ ሕብረተስብ
ኮሚቴዎችን በመሰብሰብ አስፍላጊውን ኢንፎርሜሽን በመመካከርና በማሰባሰብ በደንብ የተጠና ነው ስለዚህም ወደ
ኒው ሳውዝ ዌልስ ለሚመጡ ስደተኞች ተዘጋጅቶ ይገኛል

ድጋፍ፥ ይህንን ፕሮግራም የተሳተፉ ሴቶችም ሆኑ ወንዶች ፕሮግራሙ ለሕብረተ ስባቸው ጠቃሚ ሆኖ ስላግኙት
ትምህርቱን በብዙ በመደገፍ እንዲሁም ይህን ጎጂ ልምምድ እንዲወገድ በጭራሽ እንዲቀር ከፍተኛ ድምጽ
አሰምተዋል
አብዛኛዎቹ እንደውም ለቤተሰቦቻቸው በሚደውሉ ጊዜ ብዙ መልክት በማስተላለፍ ይህ የሚጎዳ ልምድ እንዲቆም
እያስተማሩ: እያስረዱ : የቀሩትን ሴቶች ዘመዶቻቸውን ይህ ልምምድ እንዳያድርሱባቸው እየገለጹ ነው

ማወቅ ወይመ መረዳት ከፈለጉ እባክዎ
የኒው ሳውዝ ዌልስ የትምህርት ፕሮግራም
ስልክ ቁጥር፤(02) 9840 3877 ወይም (02)9840 3910
የበለጠ ስለ ፕሮግራሙ ማውቅ ካስፈለገዎ በድረ ገጽ: www.dhi.health.nsw.gov.au/fgm

