
 

     

DEN JØDISKE DRENGEOMSKÆRING – KONSEKVENSER 
 

- Et forbud mod omskæring vil med stor sandsynlighed medføre, at det jødiske samfund i Danmark over tid visner hen, fordi en stor del af de praktiserende, kulturbærende jøder vil forlade landet i løbet af en årrække. Men også fordi et forbud vil blive opfattet som en beskyldning om at jødiske forældre ikke er i stand til at træffe valg på egne og deres børns vegne. Det vil få unge jøder til at orientere sig mod andre lande – dvs. alle andre lande end Danmark - hvor der findes respekt for tro og de ritualer, der knytter sig til troen.  
- Den positive og vellykkede 400-årige dansk-jødiske integrationshistorie vil slutte, da jøder ikke længere vil føle sig velkomne i Danmark. Der er risiko for, at det vil smitte af på andre integrationshistorier og forventningerne til integration af minoriteter i fremtiden, fordi nøglen til vellykket integration er tillid mellem minoritet og stat.  
- Et forbud vil med stor sandsynlighed medføre flere uautoriserede omskæringer i Danmark. Omskæringer under dårligere hygiejniske forhold, med færre muligheder for kontrol og udført af personer, der mangler relevant viden og træning, vil medføre flere komplikationer.  
- Et forbud vil være umuligt at håndhæve, medmindre staten er villig til at gribe til tvungne, men ulovlige og rettighedskrænkende kropsundersøgelser af danske jødiske og muslimske drengebørn. Selv i det tilfælde vil det være meget svært at bevise, at noget ulovligt har fundet sted, da man ikke kan se forskel på, om en omskæring er foretaget af religiøse eller medicinske årsager.  
- Et forbud vil ramme helt almindelige danske forældre – primært jødiske og muslimske – som vil blive kriminaliseret og retsforfulgt på et yderst tvivlsomt grundlag. Skulle der falde dom i sådanne sager, vil det føre til fængsling af forældrene og stigmatisering og splittelse af almindelige velfungerende familier.  
- Italesættelse fra myndighedernes side af omskårne drenge som ”lemlæstede” vil få konsekvenser for drengenes selvopfattelse, herunder deres syn på egen seksualitet. Der er stor risiko for, at de vil føle sig stigmatiserede og fremmedgjorte af majoritetssamfundet.  
- Forskellen mellem drenge- og pigeomskæring forklejnes, hvis man lovgiver ligeligt om begge dele. Myndighedernes fokus på sidstnævnte, der har særdeles alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser, kan blive udvandet.  
- Danmark vil få problemer med at tiltrække internationale diplomater og forretningsfolk fra blandt andet USA og Mellemøsten, eftersom muligheden for at få foretaget omskæring – på linje med skolesystem og muligheder for børnepasning – er blandt de emner, som familier fra disse områder vægter i forbindelse med en eventuel beslutning om at slå sig ned i Danmark.  
-  Danmark risikerer international fordømmelse. Et forbud mod rituel omskæring af drenge vil sende et stærkt værdipolitisk signal til resten af verden om, at man i Danmark ikke respekterer udvalgte minoriteters ret til at praktisere deres religion.  
- Beslutningstagere i Danmark må forvente, at blive udfordret på lovligheden af et forbud i forhold til brud på både Grundloven og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.  
- Et forbud mod omskæring kan være et skridt på vejen mod yderligere skred i religiøse minoriteters rettigheder i Danmark. Enhver rettighedsindskrænkning flytter tærsklen for kriminalisering af flere aspekter ved minoriteters livsførelse og religiøse praksis. I går rituel slagtning, i dag rituel omskæring, i morgen…? 


