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Drastická procedura
mrzačí i ženy v Evropě

V

Na světě žije nejméně 130 milionů žen, které podstoupily bolestivou proceduru obřízky pohlavních orgánů.
Ta často působí zdravotní potíže i psychické trauma. Situace se zlepšuje, ale jen pomalu.
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DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

4 GB RAM
750 GB HDD
1 GB GRAFIKA

SLEVA
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TOSHIBA SATELLITE C55-A-1GK
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• displej 15,6“ TruBrite HD LED (lesklý) • procesor Intel Core i3 3110M (2,4 GHz)
• grafika NVIDIA GeForce 710M DDR3 1 GB • DVD R/RW SuperMulti DL
• USB 3.0 • HDMI • 6článková baterie
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Po zákroku Tato dívenka z Etiopie právě podstoupila tradiční obřízku. Není vyloučeno, že následky si ponese celý život.
LONDÝN, PRAHA Narodila se v
Gambii před čtyřiadvaceti lety. Na
světě byla pouhý týden, když se jí
brutálním způsobem převrátil život. Podstoupila proceduru, jíž se
v češtině říká ženská obřízka. Přesnější je však anglický výraz „female genital mutilation“ čili mrzačení
ženských pohlavních orgánů. Jí
provedli to nejtěžší, možná ho znáte jako faraonskou obřízku.
Pokud máte slabší žaludek, tento odstavec raději přeskočte...
Tedy: odřízli jí malé i velké stydké
pysky a klitoris. Ránu pak sešili, nechali jen malý otvor pro močení a
později menstruační krev. Když jí v
patnácti letech zemřela matka, rodina ji přinutila se provdat do USA.
Tehdy ji také čekal další zákrok.
Aby se s ní mohl choť pomilovat...
Dočetli jste až sem? Tak vězte,
že tento příběh je skutečný. A že
na světě žije nejméně 130 milionů
žen, které mají za sebou podobnou proceduru. Pravda, mnohdy v
méně agresivní formě. Každou minutu však zničí žiletky život pěti
dívkám. Připraví je nejen o potěšení ze sexu, ale často jim způsobí
zdravotní potíže a trauma. Hrozí
jim infekce, krvácení, někdy i smrt.
Existence ženské obřízky se světu připomněla nedávno, když se objevila zpráva, že ji nařídili islámští
radikálové z ISIL všem ženám v
Mosulu. Zpráva byla vzápětí zpochybněna jako nepravdivá. To ale
nic neubírá na faktu, že zákrok podstoupí ve světě denně 8 000 dívek.
Neprovádí se ze zdravotních,
ale z tradičních důvodů. V některých zemích provází proměnu dívky v ženu, v dalších je jejím cílem

snížit u žen pohlavní touhu a zabránit zapovězeným sexuálním
vztahům. Mezinárodní organizace
ji považují za porušování ženských
a dětských práv a za mučení.
Její kořeny se táhnou hluboko
do minulosti. „Je starší než všechna hlavní náboženství. Komunity,
jež ji praktikují, mohou být animisté, křesťané... Datuje se do faraonských dob v Egyptě,“ přiblížil pro
MF DNES David Adam z britské nevládní organizace Orchid Project.
„Někde panuje přesvědčení, že jde
o náboženský požadavek islámu,
ale nemá to základy. Nic takového
v Koránu není,“ dodal.

FAKTA

Obřezávání žen

Foto: Reuters

jimž znetvoření pohlavních orgánů
hrozí. V současnosti je šance, že nějakou dívku obřízka potká, zhruba o
třetinu menší než před 30 lety.

Nejvíce je obřízka rozšířená v Africe, převážně v zemích kolem Sahelu. Praktikuje se i v iráckém Kurdistánu, Jemenu, Indonésii, Malajsii... Kvůli rostoucí imigraci se častěji objevuje i v Evropě, kde podle
odhadů žije na půl milionu žen s
obřízkou. Nejvíce v Británii, Itálii,
Francii, Německu, Nizozemsku, Irsku, Švédsku, Belgii.
Řada z nich už znetvořena přijela. „Obecně víme, že k ní dochází v
komunitách a pak s nimi cestuje
do světa. Všude, kde jsou diaspory
těchto komunit, existuje šance, že
v nich budou žít ženy, jež mrzačení pohlavních orgánů podstoupily
nebo jim hrozí,“ říká Adam.
Zůstaňme na chvíli u Británie.
Tam jsou prý někdy lékaři z Afriky
či Blízkého východu přiváženi, aby
potají obřízky prováděli. Jindy rodiny dívky „vyvážejí“ do zemí, kde
lze zákrok provést beztrestně.

Spojené království ženskou obřízku zakázalo už v roce 1985. Nyní
tam za takový zákrok hrozí až čtrnáct let za mřížemi. Dosud nikdo
však nebyl odsouzen. I proto, že je
velmi obtížné získat důkazy. Oběti
ženské obřízky se o svém utrpení
často bojí mluvit.
Proti ženské obřízce bojuje v EU
i ve světě řada nevládních organizací i vlády. Otázka je, zda to stačí. I to
řešili odborníci na nedávném summitu v Londýně, který se věnoval
právě tomuto drastickému tématu.
Nyní jedna dobrá zpráva. Podle
UNICEF globálně klesá počet dívek,
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Boje o víkendu
ještě zintenzivnily

Tajfun Halong
vyhnal přes milion lidí

Zřícení civilního letounu
několik lidí přežilo

Žen, které se opalují
„nahoře bez“, ubývá

Podle Světové zdravotnické
organizace existuje několik typů
tohoto zákroku, který se provádí
obvykle nožem, žiletkou či
nůžkami. Při prvním typu je
částečně nebo zcela odstraněn
poštěváček, při druhém kromě
klitorisu také malé (a občas i velké)
stydké pysky. U třetího typu se zúží
i poševní otvor. Pro ženy má často
těžké následky – krvácení,
problémy s močením, cysty,
infekce, problémy při porodech.
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• DVB-T/C/S2/MPEG4 • HbbTV • Dual Core Processor • DLNA • přehrává
a nahrává video, hudbu a foto přes USB • WiFi ready • Dolby Digital Plus
• 3 x USB • 4 x HDMI

Zákroků ubývá, ale pomalu
„V Africe jsme zaznamenali téměř
osm tisíc komunit, které se rozhodly od mrzačení ženských pohlavních orgánů ustoupit. Důležitá je diskuse s celou komunitou.
Lidé se o tom baví vůbec poprvé a
říkají, že si vlastně neuvědomovali
dopad,“ říká David Adam.
Na druhou stranu ženské obřízky neubývá dost rychle v porovnání s tím, jak narůstá světová populace. Pokud nedojde ke zvratu, za
dvacet let bude ročně zdeformováno nikoliv 3,6 milionu dívek (jako
je tomu nyní), ale 4,1 milionu.
Zajímá vás, jak to dopadlo s
onou ženou z úvodu článku? Jmenuje se Jaha Dukurehová. Po vynuceném sňatku od manžela odešla.
Usadila se v Atlantě, kde vystudovala, začala pracovat v bance, znovu
se provdala a porodila tři děti. Rozhodla se svůj úděl neskrývat, jakkoliv pro ni musí být nepříjemné o
tom hovořit. Založila nevládní organizaci Safe Hands for Girls a snaží
se pomáhat ostatním obětem v
USA, které jsou na tom v tomto
ohledu podobně jako Evropa.
„V Americe je zvykem o mrzačení ženských pohlavních orgánů mlčet. Pokud vystoupíte a řeknete: stalo se mi to, lidé vás budou zkoumat.
Ale někdo se musí postavit a prohlásit, že tak už to dál nejde. Je to
porušování lidských práv a musí to
skončit,“ burcuje Dukurehová.
Iveta Polochová

Půl milionu obřezaných
žije mezi námi
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3D SMART LED TELEVIZOR
SHARP LC60LE652E

SLEVA

999 Kč

EN. TŘÍDA A+++

FLIPOVÉ
POUZDRO
V CENĚ

SLEVA

SLEVA

4 8999KKč č -25%

9

6 59

999 Kč
č

13 999 K

-28%

MOBILNÍ TELEFON
LGD405NACZEWY

PRAČKA
ELECTROLUX

• 4,7“ IPS dotykový displej
• 4jádrový procesor 1,2 GHz
• 1 GB RAM • 8 Mpix fotoaparát
• NFC • GPS • micro SD až 32 GB
• kovový rám

• 1400 ot./min. • na 6,5 kg prádla
• velký LCD displej • tichý Invertor motor
• Time Manager • dotykové ovládání
• protipěnový systém
• V x Š x H – 85 x 60 x 45 cm

VYSAVAČ
SAMSUNG VCC4790

HEPA FILTR
BEZSÁČKOVÝ

• dvoukomorový systém Twin Chamber
SystemTM • sací výkon 370 W
• hubice SMART • infračervené ovládání
výkonu na rukojeti
• kovová teleskopická trubka
• objem nádoby 2 l

PŘÍKON 2000 W

SLEVA

1 799KKčč -48%
3 499
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Krátce

Proruští povstalci o víkendu sváděli
s ukrajinskými vládními silami těžké boje o město Krasnyj Luč poblíž
Doněcku. Ovládnutí tohoto města
znamená mít kontrolu nad důležitou silnicí k ruské hranici. Bojovalo
se i v největších baštách proruských
separatistů, v Doněcku a Luhansku.
Ukrajinský prezident Petro Porošenko prohlásil, že je připraven zvážit
humanitární misi na východě země.
Zatím však Kyjev výzvu Ruska a proruských separatistů k humanitárnímu příměří odmítá. Západ a Kyjev
se obávají, že Moskva by mohla této
akce zneužít a poslat na východ
(ČTK)
Ukrajiny své vojáky.

Nejméně dva mrtvé a přes 50 zraněných si vyžádal tajfun Halong, který
se včera přehnal Japonskem. Úřady
nařídily evakuaci 1,2 milionu lidí. Živel doprovázený mohutnými dešti a
vichrem dosahujícím rychlosti 160
kilometrů za hodinu udeřil na západní část Japonska a způsobil velké problémy v dopravě.
(ČTK)

Na obytný komplex v íránské metropoli Teheránu se včera krátce po
startu zřítilo malé civilní letadlo se
48 cestujícími a členy posádky. Íránská média nejprve uvedla, že všichni lidé na palubě zahynuli. Později
ale úřady oznámily, že o život přišlo
39 lidí. Dalších devět utrpělo zranění a bylo převezeno do nemocnice.
Zraněni byli i tři lidé na zemi, kteří
utrpěli rozsáhlé popáleniny. Jednalo se o stroj typu Iran-141, což je
malý civilní letoun vyráběný v Íránu s využitím ukrajinských technologií. Kvůli zastaralým letadlům dochází v Íránu k leteckým neštěstím
(zah)
poměrně často.

Je opalování „nahoře bez“ minulostí? Určitě to platí ve Francii, aspoň
podle časopisu Elle. Prý zejména ze
tří důvodů. Prvním jsou rostoucí
obavy o zdraví a riziko rakoviny
kůže. Druhým důvodem je podle
Elle představa, že ženy bez horního
dílu plavek jsou „lehčí“. Tím třetím
pak nárůst aktivismu, jako jsou feministky z hnutí Femen, které svou
nahotu využívají k tomu, aby upoutaly pozornost k různorodým tématům. Některé ženy však uvádějí i
další důvod – obavu ze sociálních
médií. Zvláště mladé ženy mají
strach, že by se mohly objevit „nahoře bez“ i na Facebooku. (ČTK)

OBJEM 1 L
PŘÍKON 900 W
SLEVA

99 Kč
199 Kč

-50%

VARNÁ KONVICE
PROFESSOR CZ106 *
• odnimatelný podstavec • vodoznak
• světelná signalizace provozu
• automatické vypínání

SLEVA

13 Kč
29 Kč

ŽÁROVKY **
• žárovka pro zvláštní účely • odolnost
proti otřesům • závit E27 • více druhů

Nabídka platí od 11. 8. do 17. 8. 2014 nebo do vyprodání zásob v uvedeném termínu.
Neplatí pro prodejnu v Brně (ul. Hněvkovského).

-55%

840 116 529

Příklad splácení: cena zboží 10 000 Kč s přímou platbou 0 Kč. Výše úvěru 10 000 Kč, počet měsíčních splátek 24, výše měsíční splátky 500 Kč, roční
úroková sazba 18,16 %, RPSN 19,75 %, celková částka splatná spotřebitelem 12 000 Kč, úvěr bez pojištění schopnosti splácet. Působíme jako
zprostředkovatel úvěrů pro spol. ESSOX s.r.o. CETELEM ČR, a.s.; jsme oprávněni vykonávat tuto činnost i pro jiné věřitele.
Některé fotograﬁe a informace mohou mít pouze ilustrativní charakter. Změny cen, designu a technických parametrů vyhrazeny.
Za tiskové chyby neručíme. Zboží nemusí být dostupné na všech prodejnách. * 1 zákazník = 1 kus ** 1 zákazník = 5 kusů
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