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ПАРЄ хоче розробити вимоги до обряду обрізання
СТРАСБУРГ – Парламентська Асамблея Ради Європи прийняла Резолюцію та
Рекомендацію під назвою «Право дітей на фізичну недоторканність», які стали
приводом для критики з боку єврейської громадськості Європи та Ізраїлю.
Побоювання викликали положення, які відносять релігійний обряд обрізання хлопчиків
до категорії порушення фізичної недоторканості дітей.
Під час осінньої сесії ПАРЄ 1 жовтня 2013 року за резолюцію проголосували 77
депутатів та за рекомендацію – 78, проти резолюції виступили 19 членів ПАРЄ та проти
рекомендації – 13, а утримались 12 делегатів під час голосування по резолюції та 15 – по
рекомендації, повідомляє Інститут релігійної свободи .
У тексті Резолюції № 1952 (2013) зазначено, що “Парламентську Асамблею особливо
турбує категорія порушень фізичної недоторканності дітей, що включає процедури,
прихильники яких, як правило, уявляють їх у якості переваги для самих дітей,
незважаючи на очевидні докази зворотного”. До цієї категорії ПАРЄ включає
“ушкодження жіночих статевих органів, обрізання хлопчиків з релігійних причин,
медичного втручання у ранньому дитинстві у випадках міжстатевих дітей та залучення
або примус дітей до пірсингу, татуювання або пластичної хірургії”.
Втім, якщо ушкодження жіночих статевих органів ПАРЄ закликає заборонити на
законодавчому рівні (п. 7.5.1 Резолюції), то обряд обрізання хлопчиків зазнав більш
поблажливої оцінки. Асамблея закликала держави-члени Ради Європи, до яких
належить і Україна, “чітко визначити медичні, санітарні та інші умови, які повинні бути
забезпечені для практик, які сьогодні широко проводяться в деяких релігійних громадах,
таких, як обрізання хлопчиків у немедично виправданих цілях” (п. 7.5.2 Резолюції).
У свою чергу в Рекомендації № 2023 (2013) Асамблея пропонує Комітету міністрів Ради
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Європи у повній мірі взяти до уваги питання про право дітей на фізичну недоторканність
при підготовці та прийнятті нової стратегії з прав дитини на 2015 рік (п. 4.1).
Крім цього запропоновано прямо включити у відповідні стандарти Ради Європи право
дітей на фізичну недоторканність, а також їх право на участь у прийнятті будь-яких
рішень, що їх стосуються (п. 4.2 Рекомендації).
Зазначена ініціатива була розглянута на підставі доповіді депутата від Німеччини Марле
н Рупрехт
(Група соціалістів). “Застосування обрізання до маленьких хлопчиків, безумовно, є
порушенням прав людини щодо дітей, хоча це так широко здійснюється як у медичному,
так і в релігійному контексті”, – заявила доповідач, посилаючись на
недавню законодавчу дискусію в Німеччині з цього питання
.
Як повідомив сайт NEWSru.co.il , президент Ізраїлю Шимон Перес та МЗС Ізраїлю
закликали ПАРЄ негайно скасувати цю резолюцію. У заяві МЗС зазначено, що обрізання
хлопчиків є давньою релігійною традицією в іудаїзмі та ісламі, і практикується багатьма
християнами.
"Будь-яке порівняння цієї традиції з варварським звичаєм, який називають ‘жіночим
обрізанням’, є, в кращому випадку, проявом виключного невігластва, а в гіршому –
проявом релігійної ненависті", – підкреслює прес-служба МЗС Ізраїлю.
У відповідь на це Генеральний секретар ПАРЄ Турбьорн Ягланд надіслав президенту
Пересу лист, в якому підкреслив, що резолюція ПАРЄ не передбачає заборони
релігійного обряду обрізання хлопчиків, а передусім стосується неприпустимості
насильства над дітьми на сексуальному ґрунті.
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