સ્�(બાળકી)ની સુન્ન: ઑસ્�ેિલયામાંએક ગુનો
દુિનયાના 48થી વધુ દેશોમાં જુ દા-જુ દા કારણોસર સ્�ીની જનનેિન્�યનું છેદ(ફીમેલ જે નાઇટલ મ્યુ�ટલેશન-FGM) કરવામાં આવે છે.
જોકે, ઑસ્�ેિલયામાં તે એક ગુનો છે
મે 2014માં, NSWની િવધાનસભાએ FGM િવ�દ્ધ ગુનાઓનું સુધારણા િબલ 201માં પસાર કયુ� હતું અને તેના દોષી ઠરેલ કોઇ
પણ વ્યિક્તની સ� વધારીને 21 વની કરી હતી.
FGM િવ�દ્ધNSWનો કાયદો કહે છે કે આમ કરવું ��િમનલ એક્ટ હેઠળ એક ગુનો છ:
•

કોઇ બાળકી, છોકરી કે સ્�ી પ FGM કરવુ.ં

•

સુન્નત કરાવા માટે કોઇ બાળકી કે સ્�ીનેNSWની બહાર લઇ જવી

•

કોઇને એમ કરવા માટે નાણાં ચૂકવવા

•

અથવા કોઇને એમ કરવાની સલાહ આપવી

2� �ન્યુઆરી 2014ના રોજ, એક ઇન્ડોનેિશયન િપતા મેન્લી કૉટરNSWમાં હાજર થયાં હતાં, અને તેમના પર તેઓ જ્યારે તેમની
બાળકીને પરદેશ લઇ ગયા ત્યારે તેની જનનેિન્�યનું છેદન કર માટે કોઇ વ્યિક્તની વ્યવસ્થા કરવાના ગુનાસર કામ ચા હતું.
એક જુ દા કેસમાં 24મી મે, 2014ના રોજ, િસડનીના ભારતીય સમુદાયના એક નાનકડા સં�દાયની એક િનવૃ� નસર્, એક ઈમામ અને એક
માતા પર ઑસ્�ેિલયામાં બે નાની છોકરીઓનીસુન્નત કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્ હતો.
સ્�ીની સુન્ /FGMના 4 મૂળ �કાર છે:

�કાર I
ભગ્નિશ� (યોિનનો આગળનો ઉપસેલો ભાગ) ના આખા અથવા આંિશક છેદન સાથે અથવા િવના, િશ�નમિણછદ (યોિનના આગળના
ભાગ)નું છેદન (િક્લટો�રડેક્ટો).

�કાર II
લઘુ ભગો�ના આંિશક અથવા પૂણર્ છેદન સાથે ભગ્નિશ�નનું છેદન (સુન્.

�કાર III
બા� જનનેિન્�યનું આખું અથવા આંિશક છેદન અને યોિનમુખને સીવી દેવું/ સાંકડુ કરી દેવું (ઇિન્ફબ્યુલે

�કાર IV અવગ�કૃત:
•
•
•
•

ભગ્નિશ� અને/અથવા લઘુ ભગો�ને કોચવા, વ�ધવા અથવા તેનું છેદન કરવું
ભગ્નિશ� અને/અથવા લઘુ ભગો�ને પહોળાં કરવા
ભગ્નિશ� અને તેની આસપાસની પેશીને ડામ દઇને બાળી નાંખવા
યોિનની આજુ બાજુ ની પેશીને ચીરી નાંખવી (િગશરી કાપા)

આ ���યા થાય એ સમયથી સ્�ીનીતેણીની આખી �જદગી સુન્નતનીસ્�ીન આરોગ્ પર અનેક નુકસાનકારક આડઅસરો થયાં કરે છે.

જ્યાર કોઇ પણ ધા�મક પુસ્ત: દા.ત. તોરાહ, બાઇબલ અને કુરાનમાં સ્�ીની સુન્નત કરવાની વાત નથીત્યાર કેટલાંક મુસલમાન
ધમર્ગુ� કે જેઓ આ �રવાજને સમથર્ન આપે છે,તે એવો દાવો કરે છે કે આ ઇસ્લામના બો �માણન
ે ી એક જ��રયાત છે.
તેમ છતાં, 22મી અને 23મી નવેમ્બ 2006ના રોજ દુિનયાના અનેક ઉચ્ચ સ્થાન પરના મુસલમાન ધમર્ગુ�ઓ ઈિજપ્તના મહા મુિ
�ોફેસર ડૉ. અલી ગોમાની મુરબ્બીવટ હેઠળ અલ અઝર યૂિનવ�સટીમાં એક કૉન્ફરન્સ દરિમયાન મ હતાં.
સ્�ીઓના જનનાંગોના છેદનનીનુકસાનકારક અસરો િવશે ઈિજપ્ત, ઇિથયોિપયા અને જમર્નીના અનેક આરરા�ીય �ફિઝશ્યનો દ્વાર
અનેક તબીબી અહવ
ે ાલ �સ્તુત થયા બાદ તેઓ બધાં સહમત થયા અને તેમણે ઘોષણા કરી કે સ્�ીના જનનાંગનું છેદએ એક સ�પા�
હુ મલો છે અને તે માનવતા િવ�દ્ધ એક અપરાધ છે અને આ �રવાને હવે મુસલમાનો દ્વારા પાળવામાં આવવો જોઇએ નહ�.
કૉન્ફરન્સમાંના ધા�મક િવદ્વાનોમાં સામેલ :
•

મહા મુિફ્ત અને અ-અઝરના પુરસ્કતા: �ોફેસર ડૉ. અલી ગોમા

•

અલ-અઝરના વડા શેખ: �ોફેસર ડૉ. મોહમ્મદ સૈયદ તંતાવ,

•

ઈિજપ્તના ધમર્ સંબંધી �ધ: �ોફેસર ડૉ. મહેમૂદ હમ્દી ઝકઝૂ;

•

ચાડના શેખ િહસીન હસન અબકર;

•

માલીના ઈમામ મહમ્મદાઉ �ડઆલ

•

મો�રિશઆનાના ઈમામ બલ અલબશીર;

•

ઇિથયોિપયાના શેખ મોહમ્મદ દરાસ,

•

ઑિસ્�યાના ઈમામ તરાફા બાઘર�ત.

મે 2014માં, એક ઈિજિપ્શયન ડૉક્ટર પર જુલાઇ 2013માં એક 12 વષર્ની છોકરીની સુન્નત કરવાનો આરોકવામાં આવ્ય હતો, જે
���યા દરિમયાન મૃત્યુ પામ હતી. આ કાયદો વષ�થી છે, છતાં, ઈિજપ્તમાં જેના િવ�દ્ધ કાયર્વાહી થઇ એવા એ પહેલા વ્યિક્.

FGM િવશેનો NSWનો શક
ૈ ્ષિ કાયર્�મFGMથી પી�ડત સ્�ીઓનેNSWની આરોગ્ય સેવામાં આરોગ્ય સંબંધી માિહતીનાસ�
દ્વારા મદદ�પ થાય છે અને આરોગ્ય િવશેની ચચાર્ઓ માટે અનુકૂળતા કરી આપે છે, અભાગ લેનારાઓને પોતાના �વન િવશે
�ણપૂવર્કના િનણર્ લેવામાં અને પસંદગીઓ કરવામાં સક્ષમ બનાવે છે
આ કાયર્�, િદ્વભાષીસ્�ી તેમજ પુ�ષ,સામુદાિયક કાયર્કરોને સ્�ીઓ સાથે સ્�ી આરોગ્ય િવશે એક 11 સેશનનો કાયર્, અને
પુ�ષો સાથે પુ�ષોના આરોગ્ય િવશે એક 7 સેશનનો કાયર્�મ ચલાવવા માટે રોકે છે અને �િશક્ષણ આપે છે. બંને કાયને સમુદાયના
સભ્યો સાથે કઇ માિહતીNSWમાં િસ્થર થયેલ પરદેશીઓ માટે મહ�વની છે, અને કોણ એવી સંસ્કૃિતમાં આવે છે, જ્યાંFGM નો
�રવાજ છે, તે બાબતે ચચાર્ કયાર્ પછી તૈયાર કરવામાં આવ્યા હત
આ કાયર્�મોમાં હાજરી આપનાર સ્�ીઓ અને પુ�ષોનો �િતભાવ હકારાત્મક ર�ો છે, જેમાં અનલોકો એવું �ણ લે છે કે તેઓ FGMને
રોકશે, અને ખાસ કરીને પોતાની દીકરીઓ પર તો FGM નહ� જ કરે.
અનેક લોકોએ પરદેશોમાં રહેતાં તેમના કુટબ
ું ીઓ અને સગાંનો સંપકર્ કરીને તેમનેFGM ની નુકસાનકારક અસરો િવશે અને તેમના
સંબંધીઓને વતનમાં રહેતી તેમની દીકરીઓ સાથે આ �રવાજ બંધ કરવા માટે િવનંતી કેવી રીતે કરી છે તે જણાવ્યુ છે.
વધુ માિહતી અથવા મદદ માટે કૃપા કરીને FGM િવશન
ે ા NSWના શૈક્ષિણક કાયર્�મનો આ નંબર પર સંપકર્ સ
(02) 9840 3877 અથવા (02) 9840 3910
અમારા કાયર્�મ િવશે વધુ માિહતી માટે અમારી વેબસાઇટ પર �: www.dhi.health.nsw.gov.au/fgm

