
 

     

DEN JØDISKE DRENGEOMSKÆRING – SUNDHEDSINFORMATION 
 
- Risikoen for komplikationer i forbindelse jødisk drengeomskæring er forsvindende lille. En stor amerikansk og en israelsk undersøgelse på henholdsvis 130.475 og 19.478 omskårne mænd har vist en komplikationsrisiko på 0,1-0,2%. http://www.biomedcentral.com/1471-2490/10/2  
- En dansk undersøgelse, der er udført på Rigshospitalet (Thorup et. al, 2013) viser en samlet komplikationsrate i forbindelse med omskæring af drenge i alderen fra 3 måneder til 16 år på 5,1%. Halvdelen af drengene i undersøgelsen var i aldersgruppen 5-16 år. Thorup har i korrespondance med andre forskere udtalt, at der blandt de helt små drenge i undersøgelsen sås en komplikationsrate, der ligger på linje med tallene fra de amerikanske undersøgelser, altså 0,2%.  
- Ikke en eneste af de 65 anmeldelser vedrørende omskæring, Patientforsikringen modtog mellem 1996 og 2012, omhandlede rituel jødisk omskæring.  
- Omskæring påvirker ikke sexlivet og den oplevede seksuelle funktionsevne negativt. Det fastslås i et systematisk review i Danish Medical Journal i juni 2016. Her gennemgås samtlige 38 videnskabelige artikler om omskæring og seksuel funktion. http://www.danmedj.dk/portal/page/portal/danmedj.dk/dmj_forside/PAST_ISSUE/2016/DMJ_2016_07/A5245 

 
- Omskæring kan have sundhedsmæssige fordele og kan nedsætte risikoen for hiv, peniscancer, infektioner samt risikoen for HPV, herpes, syfilis og klamydia hos den omskåredes partner. I Afrika gennemfører WHO således store omskæringsprogrammer som del af den hiv-forebyggende indsats. De nævnte sundhedsfordele er dog kun i mindre grad relevante i Danmark, hvor man benytter andre metoder til at forebygge og behandle disse sygdomme.  
- Sundhedsstyrelsen konkluderede i en vurdering af drengeomskærelse i 2013: ”Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at der ikke er tilstrækkelig sundhedsfaglig dokumentation til generelt at anbefale omskæring af drengebørn. Samtidig er der ikke sådanne risici ved indgrebet, når det foretages korrekt og af kompetente læger, at styrelsen finder anledning til at anbefale et forbud af rituel omskæring af drengebørn.” http://www.sst.dk/~/media/92A1A9B3C9E34F22A855659470CD81FE.ashx  
- Den amerikanske børnelægeforening, American Association of Pediatrics, vurderede i et omfattende review fra 2012, at de sundhedsmæssige fordele ved omskæring er større end ulemperne, herunder medregnet de minimale risici der er knyttet til indgrebet. 
- https://www.aap.org/en-us/about-the-aap/aap-press-room/pages/newborn-male-circumcision.aspx?nfstatus=401&nftoken=00000000-0000-0000-0000-000000000000&nfstatusdescription=ERROR:+No+local+token   
- Den canadiske børnelægeforening, Canadian Pediatric Society, opdaterede i 2015 sin anbefaling vedrørende drengeomskæring og lægger sig på linje med Sundhedsstyrelsen i Danmark, idet man mener, at der kan være helbredsmæssige fordele ved omskæring for visse drenge, men at fordelene ikke er så store for størstedelen af befolkningen, at man generelt anbefaler omskæring af nyfødte. Samtidig er risiciene så små, at man ikke anbefaler at undlade omskæring. Man anbefaler, at forældre tilbydes den nyeste og evidensbaserede information, så de kan træffe et oplyst valg, der harmonerer med deres personlige situation. http://www.cps.ca/documents/position/circumcision 

 



 

     

- Da den jødiske rituelle omskærings formål ikke er medicinsk, er det irrelevant at stille krav om medicinske fordele ved rituel omskæring. I fraværet af nævneværdige sundhedsrisici, jævnfør ovennævnte, adskiller jødisk omskæring af drenge sig ikke fra andre valg, forældre træffer for deres børn, såsom retning af stritører, tandbøjle, huller i ørerne, til- eller fravalg af deltagelse i vaccinationsprogram m.m.  
- Drengeomskæring kan ikke sammenlignes med pigeomskæring. WHO betegner pigeomskæring som ”female genital mutilation” og har i en årrække bekæmpet dette de steder i verden, hvor det praktiseres. Der er intet belæg for påstanden om, at de fleste pigeomskæringer er af de mildeste typer, og at de derfor lovgivningsmæssigt bør sidestilles med drengeomskæring. Tværtimod ved alle sundhedsprofessionelle, der arbejder med området, at langt de fleste pigeomskæringer er stærkt sundhedsskadelige indgreb, der har en lang række livsvarige, invaliderende konsekvenser for pigerne.  

Desuden er der den forskel, at pigeomskæring udføres med det specifikke formål at dæmpe sexlyst og seksuel 
nydelse. Dette formål eksisterer ikke i forbindelse med den jødiske drengeomskæring, og som undersøgelser 
viser, påvirkes seksualiteten ikke negativt af rituel drengeomskæring (se ovenfor). 
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