Kumpulan Fakta Pemerintah Amerika Serikat terhadap Mutilasi atau Pemotongan Alat Kelamin Wanita

Amerika Serikat berkomitmen untuk mengakhiri masalah mutilasi atau pemotongan alat kelamin wanita FGM/C. Jika anda
merasa bahwa anda beresiko terhadap bahaya FGM/C, mengetahui seseorang yang mempunyai resiko terkena FGM/C, mempunyai
pertanyaan tentang FGM /C atau sudah pernah menjalani FGM/C dan membutuhkan bantuan atau informasi lebih lanjut, dapat
segera menghubungi nomor di bawah ini .
Apa itu FGM/C?
FGM/C berhubungan dengan masalah pemotongan dan prosedur lain yang dapat melukai alat kelamin wanita untuk alasan di luar pengobatan
medis. Di beberapa negara lain biasa disebut dengan nama “Sunat untuk Wanita”.
Pada kenyataannya prosedur ini tidak ada manfaat untuk kesehatan dan dapat mengakibatkan masalah kesehatan fisik dan mental.
Apa dampak lanngsung FGM/C bagi kesehatan?
Dampak langsungnya adalah pendarahan (kehilangan banyak darah), rasa sakit yang parah dan terkadang juga dapat menyebabkan kematian.
Masalah kesehatan yang berjangka panjang termasuk infeksi saluran kencing, masalah ketika melahirkan anak, infertilitas, rasa sakit ketika
datang bulan atau ketika melakukan kegiatan seksual serta meningkatkan resiko infeksi HIV/AIDS. Wanita yang sudah pernah mengalami
FGM/C sebelumnya, berpotensi tinggi mengalami kesulitan pada saat melahirkan anak dan dapat mengakibatkan anak yang dilahirkan
meninggal dunia. Pada akhirnya, kenyataan ini membuat banyak anak perempuan dan wanita dewasa merasa ketakutan, baik ketakutan
secara psikologis, perasaan malu dan juga stres tingkat tinggi.
Apa pandangan Pemerintah Amerika Serikat terhadap FGM/C?
Pemerintah Amerika Serikat sangat menentang FGM/C, tidak memandang jenis, tingkat /derajat, berat atau ringan nya kasus tersebut dan
juga tidak memandang apa yang menjadi motivasi untuk melakukan prosedur ini. Pemerintah Amerika serikat menyadari bahwa FGM/C
terkadang dilakukan sesuai dengan tradisi, kepercayaan dan juga merupakan bagian dari proses menuju kedewasaan. Namun demikian,
Pemerintah Amerika juga menyadari bahwa FGM/C adalah pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius dan juga merupakan bentuk
kekerasan terhadap gender dan kekerasan terhadap anak.
Mengapa Pemerintah Amerika serikat menyediakan informasi mengenai FGM/C?
Amerika berkomitmen untuk menghapus FGM/C demi melindungi kesehatan dan kesejahteraan hidup dan juga untuk meningkatkan hak
asasi anak perempuan dan wanita secara global. Saat ini Pemerintah Amerika sedang berkerja, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan
cara membantu memberikan pendidikan kepada setiap orang tentang bahaya dan dampak buruk dari FGM/C bagi anak perempuan dan
wanita.
Apa hukum pidana untuk orang yang melakukan atau yang membantu melakukan FGM/C?
Merupakan suatu pelanggaran hukum Amerika Serikat untuk melakukan aksi FGM/C kepada anak perempuan yang berumur di bawah 18
tahun, ataupun mencoba mengirim anak perempuan keluar negeri untuk melakukan FGM/C. Bagi pelanggar hukum dapat diberikan sanksi
hukuman maksimal 5 tahun penjara, membayar uang denda atau keduanya. Tidak ada pengecualian bagi setiap orang yang melakukan
FGM/C karena tradisi atau budaya. Pemotongan atau prosedur lain yang dapat melukai bagian organ wanita yang di bawah umur 18 tahun
adalah pelanggaran hukum negara Amerika Serikat.
Apa peranan kantor imigrasi terhadap para pelanggar hukum FGM/C?
Pelanggaran hukum terhadap FGM/C – bahkan tanpa hukuman pidana – dapat menimbulkan konsekuensi imigrasi yang signifikan, termasuk
juga kemungkinan ditolak masuknya seseorang atau dikeluarkan dari Amerika Serikat dan juga tidak mendapat manfaat imigrasi lainnya.
Apakah sesorang wanita yang sudah menjalani FGM/C melanggar hukum?
Anak perempuan atau wanita yang sudah mengalami FGM/S tidak bersalah. Mereka juga tidak melanggar hukum Amerika Serikat.
Kesempatan untuk melakukan kunjungan atau untuk mendapatkan manfaat imigrasi dari Amerika Serikat tidak terkena dampak negatif oleh
fakta bahwa seseorang telah mengalami FGM/C
Dimana bisa mendapatkan informasi tambahan?
Jika anda merasa mempunyai resiko FGM/C atau pernah mengalami FGM/C, mempunyai pertanyaaan tentang FGM/C, mempunyai
informasi tentang seseorang yang mengalami FGM/C di Amerika Serikat atau mengenal seseorang yang mengkin mempunyai resiko
melakukan prosedur ini baik di dalam ataupun di luar Amerika serikat, di harapkan untuk menghubungi nomer ini untuk mendapatkan
informasi tambahan: 1-800-994-9662

