
 
DEN JØDISKE DRENGEOMSKÆRING – BAGGRUND 

 

- Over 90% af alle mandlige jøder og en tredjedel af verdens mandlige befolkning er omskåret. 
 

- Omskæringsritualet betragtes i jødiske samfund verden over – herunder det danske – som en af 
hjørnestenene i det at være jøde. Omskæringen er et identitetstegn for jøder og symboliserer ønsket om at 
være en del af den jødiske historie i fortid, i nutid og i fremtid. 

 
- Den jødiske omskæring er en af de 613 religiøse forskrifter og leveregler, der findes i De Fem Mosebøger. 

Den symboliserer pagten, som Gud ifølge Bibelen indgik med jøderne for 3700 år siden. 
 

- Omskæringen som identitets- og tilknytningsmarkør er helt essentiel, ikke kun for religiøse jøder, men også 
for sekulære og areligiøse jøder. 

 
- Jødisk drengeomskæring har været praktiseret i over 3000 år. Kun ganske få gange op gennem historien har 

magthavere indført sanktioner imod ritualet eller direkte forbudt det. Den romerske kejser Hadrian indførte 
forbud mod omskæring. I Sovjetunionen var ritualet sanktionsbelagt. 
 

- I Danmark er omskæringsritualet blevet praktiseret i hele den 400-årige dansk-jødiske historie. Det har været 
uproblematisk og ukontroversielt indtil de seneste år. 

 
- Der er igennem årtier ikke konstateret komplikationer relateret til jødisk rituel omskæring i Danmark. 

 
- På trods af omskæringsdebatten er antallet af jødiske forældre, der vælger at omskære deres drengebørn, 

fortsat stabilt. 
 

- Hvis muligheden for på lovlig vis at få omskåret drengebørn i Danmark bortfalder, vil det jødiske samfund 
langsomt, men sikkert gå i opløsning. Det betyder ikke, at danske jøder i stort tal vil forlade Danmark straks. 
Men de mennesker, der primært holder den jødiske religiøse og kulturelle tradition i hævd, vil i højere grad 
end hidtil søge til andre lande. Uden disse kulturbærere vil det jødiske samfund miste den kerne, som den 
dansk-jødiske kultur bygger på. Yngre jøder vil efter alt at dømme søge væk fra Danmark fordi man ikke kan 
leve med en lovgivning, der indirekte anklager dem for at være børnemishandlere. Det vil i løbet af få 
generationer føre til en decimering af det jødiske samfund, som med tiden vil blive mindre forankret i 
traditionel jødisk kultur og religion. 

 
Sådan foregår en omskæring  

- Rituel jødisk omskæring foretages altid – som loven foreskriver – under tilsyn af en læge. Forud for 
omskæringen undersøges drengen af lægen, der journalfører før og efter indgrebet. Journalen gemmes i 10 
år. 
 

- Inden omskæringen tjekkes barnets almene helbredstilstand. I tvivlstilfælde udskydes omskæringen. 
Proceduren foregår som regel i hjemmet, sommetider med mange gæster, sommetider kun med deltagelse 
af forældrene og måske den nærmeste familie. Både kvinder og mænd deltager naturligvis i ceremonien. 

- En time før indgrebet smøres barnet med bedøvende EMLA-creme, og det sikres, at instrumenterne er 
sterile. Barnet får ikke mad op til indgrebet, som sker ved en anerkendt metode, der sikrer, at det kun er 
forhuden, der fjernes. 

 
- Hele ritualet tager to-tre minutter. Selve omskæringen tager mindre end fem sekunder og opleves som 

havende meget lille effekt på det otte dage gamle barn. Forældrene instrueres om sårpleje og barnet tilses i 
dagene efter for at sikre, at alt er i orden. 


