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تغيي املواقف يف فنلندا تجاه تشويه األعضاء التناسلية لألنثى
سايدو محمد وسولومي تيشومي 

هناك نساء الجئات سابقات يعملن اآلن كمربيات محرتفات ضمن مجتمعات املهاجرين والالجئني يف فنلندا 
للتعامل مع عنرص الجهل بأثر ودرجة تأثري تشويه العضو التناسيل لألنثى.

إىل  الكاملة  املرأة  لحقوق  الفنلندية  العصبة  يهدف مرشوع 
عضوها  تشويه  إىل  فنلندا  يف  تعيش  فتاة  أي  تعريض  منع 
التناسيل يف فنلندا أو إخراجها لذلك الغرض. وبالحديث عن 
حقوق  منظور  من  لألنثى  التناسلية  األعضاء  تشويه/قطع 
يف  املواقف  تغيري  عىل  نركز  والصحة،  والعدالة  اإلنسان 
املجتمعات املتأثرة ونركز أيضاً عىل توعية املهاجرين واملهنيني 
ورفاه  الصحية  كالرعاية  املختلفة  املجاالت  حول  والطالب 

األطفال والرعاية النهارية. 

ويف هذه األيام، هناك اعرتاف عاملي بأنَّ تشويه/قطع األعضاء 
من  كغريه  اإلنسان  حقوق  تنتهك  مامرسة  لألنثى  التناسلية 
والفتيات  النساء  كرامة  عىل  اعتداء  وأنها  العنف  أشكال 
من  كثرياً  أنَّ  إىل  وإضافة  املساواة.  مببدأ  ومساس  وسالمتهن 
فهي  املامرسة  هذه  تحرِّم  الدولية  اإلنسان  حقوق  اتفاقيات 
أول  من  واحــداً  وحققنا  الــدول.  من  عدد  يف  مجرَّمة  أيضاً 
أهدافنا عام 2012 عندما نرشت فنلندا خطة العمل الوطنية 
ملنع تشويه األعضاء التناسلية للنساء والفتيات )2016-2012( 
واليوم  عمل  خطة  محتويات  إعداد  يف  مشاركة  لنا  وكانت 

نرصد تطبيقها ونضغط عىل السلطات للوفاء مبسؤولياتهم. 

واثنتان من مستشارينا الجئتان من الصومال وإثيوبيا وأصبحتا 
األن من املحرتفني يف حمالت رفع الوعي.

سايدو
اسمي سايدو محمد جئت إىل فنلندا طلباً للجوء من الصومال 
عام 1992. ويف عام 2001، بينام كنت أعمل ممرضة، حرضت 
دورة تدريب املدربني للمهاجرين واملهاجرات وقدمت الدورة 
التدريب حول  موضوع  ودار  الكاملة.1  املرأة  ضمن مرشوع 
تشويه/قطع األعضاء التناسلية لألنثى مع الرتكيز عىل العواقب 
وحقوق  املــرأة  بحقوق  وعالقتها  املامرسة  لهذه  الصحية 
أعطتني  الظاهرة،  لتلك  مدركة  أكن  مل  أنَّني  ومع  اإلنسان. 
الدورة التدريبية أدوات جديدة للتعامل مع املوضوع وبدأت 
تشويه/ حول  املعلومات  لنرش  مجتمعي  يف  التطوع  بعدها 

قطع األعضاء التناسلية لألنثى. 

الحديث  كان  والعرشين،  الواحد  القرن  من  األول  العقد  يف 
للغاية  صعباً  أمراً  لألنثى  التناسلية  األعضاء  تشويه/قطع  عن 
جداً حصل يف  كبرياً  تغرياً  لكنَّ  الفنلندي  الصومايل  املجتمع  يف 
املواقف منذ ذلك الحني. واليوم، يبدي الرجال والنِّساء رغبة يف 
مناقشة تشويه/قطع األعضاء التناسلية لألنثى عىل املأل ويتخذ 
يريدون  ال  فهم  املامرسة.  لتلك  معارضاً  قوياً  موقفاً  معظمهم 
لبناتهم أن يخضعن لتلك املامرسة عدا عن أن الشباب يرغبون 
بالزواج من النساء غري املختتنات. وقال أحد املشاركني الذكور يف 
إحدى ندواتنا إنَّ تشويه/قطع األعضاء التناسلية لألنثى ال ينتهك 

حقوق النساء فحسب بل ينتهك حقوق الرجال أيضاً. 

فالنساء والفتيات اللوايت أُخضعن ملامرسة تشويه/قطع األعضاء 
التناسلية لألنثى يجدن أنفسهن اآلن يف وضع جديد إذ ينتقلن 
تشويه  فيه  مُيــارس  ال  أوروبــا  يف  آخر  مكان  أي  أو  فنلندا  إىل 
األعضاء التناسلية لألنثى. وما كان طبيعياً من الناحية الثقافية 
ما  املهجر  بلد  األصلية فجأة أصبح غري طبيعي يف  بلدانهن  يف 
يجعل لقاءهن باملختصني كموظفي الرعاية الصحية الفنلنديني 
قد ال يتسبب لهم بالتوتر والخوف فحسب بل بالشعور بالذل 
أيضاً. وكثري من النساء اللوايت تعرضن لتشويه أعضائهن التناسلية 
يحاولن تجنب الكشف من قبل اختصاصيي األمراض النسائية. 
ورسدت إحدى النساء ممن عانني من أحد أشد أنواع تشويه/
قطع األعضاء التناسلية لألنثى 2 القصة التالية إجابة عىل سؤالها 

حول اختصاصيي األمراض النسائية: 

الطبيب  سألني  حيايت.  مرت عيل يف  تجربة  أسوء  كانت  “لقد 
برعب: “بحق الله ما الذي حدث لك!“ وكانت تلك زياريت األوىل 

واألخرية لطبيب النسائية!“

سولومي
اسمي سولومي تيشومي جئت إىل فنلندا كالجئة عام 1995. مل 
أكن عىل دراية بانتشار مامرسة تشويه/قطع األعضاء التناسلية 
لألنثى يف بلدي أثيوبيا بل صدمت جداً وحزنت ملا رأيت يف أحد 
األفالم الوثائقية التي عرضها التلفزيون الفنلندي حول املوضوع. 
كنت أعلم بوجود تلك املامرسة لكنني مل أعلم كم من الفتيات 
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والنساء مينت نتيجة لذلك. وخالل رحلتي القادمة لوطني، قررت 
أن أستكشف املوضوع، وبالفعل اكتشفت أنَّ تلك املامرسة مل 
تكن فحسب مامرسة مقبولة ثقافياً يف أثيوبيا بل كانت ظاهرة 
مُتارس يف أماكن أقرب يل مام كنت أتخيل إذ مست أقرب الناس 
إيل من جارايت وقريبايت ممكن كن ضحايا لتلك املامرسة. لقد 
أعمل يف مناهضة  وأنا  الحني  الحقيقة حيايت ومنذ ذلك  غريت 

تشويه/قطع األعضاء التناسلية لألنثى.

ومنذ أن عملت يف مرشوع املرأة الكاملة أصبحت مدركة ألن:

الناس الذين عانوا من هذه املامرس أو كانوا هم من أجراها إمنا  ■
هم ضحايا لتقليد مؤٍذ بل بالكاد يكون لديهم وعي مبا يفعلون 

أو يحدث لهم.  

صادمة  ■ شخصية  تجربة  لألنثى  التناسلية  األعضاء  تشويه/قطع 
يتطلب التعامل معها انتهاج أقى درجات الرعاية والرسية.

تأسيس الثقة الشخصية مع األفراد والجامعات هي الخطوة األوىل  ■
من خطوات التخلص من هذه املامرسة.

كل حالة يجب التعامل معها عىل حدة مع االنتباه إىل عدة عوامل  ■
مثل الخلفيات الثقافية أو التعليمية لألشخاص. 

دور ”األشخاص الرئيسيني” مهم جداً وهؤالء األشخاص هم من  ■
يشارك يف مجمعاتنا ويلتزم بالحديث عن اآلثار السلبية لتشويه/
قطع األعضاء التناسلية لألنثى يف مجتمعاتهم وشبكاتهم األرسية.

التغريات يف  ويقيس  يشاهد  أن  للمرء  املجموعات، ميكن  ويف 
وعقب  لألنثى.  التناسلية  األعضاء  تشويه/قطع  إزاء  املواقف 
مجموعات  نظم  الثقة،  لبناء  الفردية  النقاشات  من  سلسلة 
املشاركني  أن  نشعر  أن  بعد  ثم  والرجال.  النِّساء  من  منفصلة 
ننظم  كام  ذاته،  األصل  من  والنِّساء  الرجال  نجمع  جاهزون 
والديانات  األعــراض  مختلف  من  مشاركني  تضم  مجموعات 
والثقافات. وهدفنا تغيري املواقف من خالل النقاشات خطوة 

بخطوة.

ومن خالل واحد من “األشخاص الرئيسيني” لدينا، التقيت بأحد 
الالجئني األثيوبيني حديثي الوصول وكانت زوجته وبناته ما زلن 
روتينياً  متبعة  زالت  ما  املامرسة  أن  عرف  وعندما  أثيوبيا.  يف 
زوجته  مع  التواصل  إىل  سارع  بلده،  يف  الحرضي  املحيط  يف 

التي أخربته أن أمه كانت تخطط إلجراء تشويه/قطع األعضاء 
التناسلية لألنثى عىل ابنته الصغرى. فام كان من الرجل إال أن 
نّبه زوجته وحدثها باملعلومات التي تعلمها حول تشويه/قطع 
األعضاء التناسلية لألنثى فتوجهت املرأة بدورها إىل أمه وأقنعتها 
بالعدول عن إجراء عملية القص عىل الفتاة. واآلن تعيش األرسة 

كلها يف فنلندا ونجت الفتاة من تشويه أعضائها التناسلية.

الخامتة
بصفتنا مهنيون لدينا خرباتنا الطويلة يف العمل عىل مناهضة 
تشويه/قطع األعضاء التناسلية لألنثى وبصفتنا نساء لدينا خربة 
مبارشة يف الهجرة القرسية، نؤمن بشدة أنَّ التدريب املنتظم 
التناسلية لألنثى والحقوق  حول مساوئ تشويه/قطع األعضاء 
ُيعَتزَم  الذين  الالجئني  لجميع  تقدم  أن  يجب  بذلك  املرتبطة 
نقلهم. فقد أخربنا عدد من الالجئني القادمني إىل فنلندا أنهم 
يف  التناسلية  األعضاء  تشويه  ملامرسة  بناتهن  إخضاع  تعمدوا 
غري  املامرسة  أنَّ هذه  يعلمون  كانوا  ألنهم  الالجئني  مخيامت 
يجب  بل  منعه  األمر ميكن  وهذا  الجديد.  وطنهم  مقبولة يف 
منعه. وإضافة لذلك، يجب إجراء التدريب يف البلد املستقبل 
مبارشة بعد وصول الالجئني بحيث يقدم التدريب باللغة األصلية 

للقادمني الجدد. 

لالجئني  النقاش  مجموعات  إقامة  ينبغي  الوضعني،  كال  ويف 
كام ينبغي إطالق الربامج الالزمة لتغيري املواقف عىل مستوى 
القاعدة الشعبية وكذلك الجلسات االستشارية لكل واحد عىل 
حدة. فبتلقي األشخاص للمعلومات وحصولهم عىل فرصة يف 
التفكري بخرباتهم التي مروا بها ضمن جامعات األنداد سيصبحون 
يصبحون ممكنني  وعندما  الصعبة.  الظروف  ممكنني حتى يف 

سوف يستمرون يف إحداث التغيري يف مجتمعاتهم. 

سايدو محمد وسولومي تيشومي مستشارتان 
لدى العصبة الفنلندية لحقوق اإلنسان 
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