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je

(odstranění) některých částí vnějších pohlavních
orgánů ženy
 Podle definice WHO se jedná o zákroky, „při kterých
dojde k částečnému nebo úplnému odstranění
ženských pohlavních orgánů (genitálií), nebo jinému
poškození ženských pohlavních orgánů z jiných než
zdravotních
d
í h důvodů“
dů dů“
 Tento úkon bývá často spojen s rituálem
d se především
d
f k h zemích
h
 Provádí
v afrických
 Existuje několik typů ženských obřízek
 WHO odhaduje, že s následky procedury dnes žije asi
140 milionů žen a dívek po celém světě, z toho asi 92
milionů v Africe

Klasifikace WHO
 Typ I, klitoridektomie: částečné nebo úplné
odstranění
d
poštěváčku,
k výjimečně jen jeho
h
předkožky.
 Typ
T II
II, excize:
i částečné
čá t č é nebo
b úplné
ú l é odstranění
d t
ě í
poštěváčku a malých stydkých pysků, jen někdy též
odstranění velkých stydkých pysků.
 Typ III, infibulace, 15%: zúžení poševního otvoru
vytvořením
krycího
uzávěru tím,, že se naříznou a
y
y
přemístí velké nebo malé stydké pysky, někdy
doprovázené odstraněním klitorisu.
 Typ IV, další: všechny ostatní škodlivé zásahy do
ženských pohlavních orgánů: propichování, piercing,
vyškrabování rovněž kauterizaci
nařezávání a vyškrabování,
ženských rodidel.
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S
cirkumcize
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odstranění pouze předkožky klitorisu. Je možné připustit i
možné zlepšení sexuálního prožitku obnažením glans při
ztopoření. Většinou však při tomto zákroku dojde k
odstranění špičky (glans) klitorisu, takže žena poté
ží á tolik
lik vzrušení,
š í jjako
k při
ři celistvé
li é konfiguraci
k fi
i
neprožívá
klitorisu
 Klitoridektomie
při tomto zákroku dochází k odstranění klitorisu a někdy i
malých
pysků
ý stydkých
y ý py
 Faraonská obřízka
při tomto zákroku dochází k odstranění malých i velkých
stydkých pysků a klitorisu. Rána je pak sešita tak, že po
odhojení zůstane jen malý otvor pro močení a menstruační
krev

Výskyt
 Je běžná v pásu, který se táhne od Senegalu v západní

Africe po Somálsko na východním pobřeží, stejně tak
jako v pásu od Egypta
Eg pta na severu
se eru po Tanzanii
Tan anii na jihu.
jihu
V těchto oblastech se odhaduje, že tento zákrok
podstoupilo více než 95 % všech žen.
 Je také praktikována některými skupinami na
Arabském p
poloostrově, zejména
j
v JJemenu ((20 %).
) Ve
většině muslimských zemí (kromě některých v
subsaharské Africe) se tento zákrok nepraktikuje.
k k se částečně vyskytuje
k
d k
 Tyto praktiky
v severní Saudské
Arábii, severním Jordánsku a Iráku. Dále v Sýrii,
západním Íránu a mezi beduíny v Izraeli.
Izraeli
 V Egyptě je ženská obřízka od června 2008 zakázána
zákonem.

Historie a náboženství
 Ve starém Egyptě se obřízkou odlišovaly ženy z

urozených
ý kruhů od neobřezaných
ý otrokyň
y a
prostitutek.
 Obřízka nemá oporu
p
ve věrouce kteréhokoliv
náboženství! Teologové všech tří význačných
náboženství ji zakazují. Tradovaný výrok Mohameda
"Neobřezávej krutě, tak je to lepší pro ženu a
žádoucnější pro jejího manžela„.
 Vyplývá z místních tradic a má význam ženského
iniciačního rituálu. V některých oblastech je
nezbytnou
podmínkou
žena je
b
d
k sňatku
k ‐ neobřezaná
b
pokládána za nečistou a neprovdatelnou. Nepokládá se
za skutečnou
k t č
ženu,
ž
je
j sociálně
iál ě vyloučena.
l č

Obřízka v Evropě
p
 Tyto operace se až do roku 1950 prováděly na

anglosaských
g
ý klinikách jjako p
prostředek léčbyy
hysterie, epilepsie, bolestí hlavy nebo dětské
masturbace.
 Mezi lety
l
1850 a 1867 prováděl
d l amputace kl
klitorisu v
Británii Dr. Isaac Baker, především jako prevenci
masturbace která mohla dle jeho přesvědčení vést až
masturbace,
k smrti.
 Mezi lety 1915 a 1950 byla ženská obřízka ve formě
klitoridektomie častou léčbou kdečeho, od
novorozeneckých kolik(!) a opožděného vývoje
b
batolat
l až po epilepsii
l
nebo
b "nymfomanii".
"
f
"
Naprostá většina "pacientek" byla ve věku mezi dvěma
a deseti lety.
lety

Mýty a pověry I.
I
 amputace částí ženských genitálií zabránit

masturbaci u žen a tak zajistit jejich duchovní
čistotu
 podle afrických pověr (Mali) jsou novorozeňata
částečně oboupohlavní a obřízkou je odstraněn prvek
pohlaví druhého (u mužů je za ženský prvek
pokládána p
p
předkožka,, u žen klitoris))
 podle kurdské tradice znamená ženská obřízka
očištění
oč
ště ženy,
e y, se
sekret
et z klitorisu
to su
může partnera dokonce zabít

Mýty a pověry II.
 odstraněním klitorisu a/nebo malých stydkých pysků






se zvyšuje ženina plodnost, usnadňuje udržování
čistoty a předchází se výskytu nádorů
neobřezané ženě byy se narodilyy p
postižené děti, muž,
který by se jakoukoli částí těla dotkl klitorisu, zemře
Nigerijští Ibové obřezávají mrtvé, pokud zjistí, že
nebyli
zaživa
b l obřezáni
b
neobřezaná žena nesmí vařit, neboť je považována za
it ál ě nečistou
či t
rituálně
faraonská obřízka má snižovat nadměrnou vzrušivost a
sexuální puzení; má zabránit znásilnění; je prevencí
ohromného zbytnění klitorisu, který by jinak ženě
dosahoval až mezi stehna

Obavyy žen
 estetická funkce‐ „neupravené" ženské genitálie jsou

mnohde považovány za ošklivé
 bez obřízky je dívka neprovdatelná
 den obřízky je považován za nejdůležitější den v
životě ženy, daleko důležitější, než je svatba
 bez obřízky se nestanu ženou
 naroste mi penis

Rizika
 masivní krvácení, keloidní jizvy a s nimi spojené

obtíže při sexu a/nebo porodu, možné poškození
urogenitálního traktu nebo dokonce nákaza virem
HIV,, infekce hepatitidou
p
B,, anorgasmie
g
 výkony u dívek mezi 4 a 8 lety věku, bez anestézie: dítě
jje často jjen znehybněno,
y
, dochází ke krvácení,, infekcím
a šoku, zadržování moči nebo otravě
p
psychické
y
trauma jje extrémně vysoké
y
 vysoký výskyt depresí

Sex p
po infibulaci I.
 Penetrace nevěsty trvá od tří dnů do několika měsíců;

někteří muži (podle průzkumu víc než 15%) nejsou
schopni
h
i do
d manželky
ž lk proniknout
ik
anii s pomocíí nožíku.
žík
 Súdánská nevěsta zakouší o svatební noci znovu obrovskou
bolest a další trauma,
trauma které respondentky před tazatelkou
otevřeně vyjadřovaly. Přesto většina žen vzpomíná na své
manžely jako na chápající a citlivé během celého procesu a
prohlašuje je za něžné milence. Jen malé procento žen si
stěžovalo na brutalitu.
 Súdánské páry jsou i přes svatební trauma spojeny silným
poutem; většina žen je na své manžely velmi hrdá a často
vyjadřuje
se svým
životem.
j dř j spokojenost
k j
ý manželstvím
ž l í a ži
Nicméně, tázány, zda by nebyly raději muži, odpovídají, že
vybrat raději by se narodily v mužském
kdyby si mohly vybrat,
těle.

Sex po infibulaci II.
 90% dotazovaných žen, že v manželství zažívají

nebo
b alespoň
l
ň někdy
ěkd zažily
žil orgasmus, od
d slabého
l béh a
obtížně dosahovaného až po mnohonásobné
 "Súdánští
"Súdá ští muži,
ži kteří
kt ří mohou
h porovnávat
á t styk
t ks
neobřezanými cizinkami a se Súdánkami, se shodují v
názoru že orgasmy u súdánských žen jsou slabší a
názoru,
delší dobu trvá, než je tyto ženy dosáhnou
 duševní a emocionální faktory hrají v dosahování
orgasmu u infibulovaných žen klíčovou roli
 podle studií WHO pro 90% obřezaných žen je každý
sexuální styk utrpením

Závěr
 Infibulace je silně tradiční rituál,
rituál který není

možné obhájit z hlediska moderní medicíny
 Z pohledu
hl d žen
ž se ovšem
š
může
ůž jednat
j d
o
jedinou možnost, jak nebýt vyřazena ze
společnosti a jak najít manžela, což je v
afrických a arabských zemích hlavním a
často jediným smyslem života
žženy

