Организация на Обединените Нации
Комитетър на ООН по правата на детето излезе с първо решение по
същество за индивидуално комюнике.
Комитетът на ООН по правата на човека прие своето първо становище по същество
относно комюнике по механизма за индивидуални жалби във връзка с
Комюнике № 3/2016 – И.А.М. [I.A.M.] (от името на К.И.М. [K.Y.M.]) срещу Дания.
Жалбата беше подадена от жена от Сомалия и от името на нейната дъщеря, която се
оплаква, че тяхното преместване в Сомалия, където момичето е изложено на риск
насила да бъде подложено на генитално осакатяване, би нарушило нейните права
съгласно Конвенцията за правата на детето.
Правителството на Дания посочваше измежду други твърдения, че тези съображения са
били цялостно оценени и отхвърлени от националните органи по предоставяне на убежище, че
гениталното обрязване на жените е забранено със закон във всички региони на Сомалия, както и
че жалбоподателката е независима жена, която би имала достатъчна лична сила, за да устои на
социалния натиск и да защити дъщеря си от това тя да бъде подложена на генитално обрязване.
Комитетът по правата на детето припомни своя Общ коментар № 6, че договарящите се държави
няма да връщат дете в държава, за която има съществени основания да се смята, че има реален
риск за нeпоправима вреда спрямо детето, както и че оценяването на този риск би трябвало да
се проведе по начин, който е съобразен с пола и възрастта. Той също препотвърди, че съгласно
неговия Общ коментар № 18 гениталното осакатяване на жени може да има различни незабавни
и/или дългосрочни последствия за здравето, които трябва да бъдат признати от законите и
политиките в областта на имиграцията и убежището.
Комитетът

отбеляза, че въпреки че гениталното осакатяване чрез генитално обрязване

на жените е забранено по закон в Сомалия и че неговото преобладаване изглежда е намаляло в
региона на жаялбоподателката, практиката все още е дълбоко вкоренена в обществото, като
98% от сомалийските жени са били подложени на нея. Във връзка с неговия Общ коментар
№ 22 комитетът припомни, че най-добрият интерес на детето би трябвало да бъде основното
съображение при решенията, които касаят връщането на дете. Относно случая, за който става
въпрос,
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индивидуалните обстоятелства при кандидата в светлината на голямото преобладаване на
гениталното обрязване на жени в щата Пунтланд в Сомалия и като неподходящо е направила
правата на детето зависими от способността на майката да успее да устои на натиск от
семейството и обществото. По тази причина той установи, че Дания е нарушила правата на
кандидата съгласно Член 3 и Член 19 от Конвенцията за правата на детето.
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