
 

 
    

DEN JØDISKE DRENGEOMSKÆRING – JURIDISK INFORMATION 

 

Den jødiske drengeomskæring er et religiøst bud, som Gud i 1. Mosebog pålægger jøderne som pagttegn. Ritualet 

svarer i vigtighed og betydning til den kristne dåb. Ud over at være det religiøse pagttegn er omskæring også en 

vigtig identitetsmarkør for både religiøse og sekulære jøder. Drengeomskæring er et essentielt ritual i den jødiske 

religion og derfor beskyttet under retten til religionsfrihed.  

Lovgivning om religionsfrihed 

- Rituel drengeomskæring er tilladt i alle lande i hele verden. Op gennem historien har der været forbud i 
enkelte lande og perioder. I moderne tid har ritualet kun været belagt med sanktioner i Sovjetunionen. 

 
- Der er bred juridisk konsensus både i Danmark og internationalt om, at jødisk drengeomskæring hører ind 

under og er beskyttet af national og overnational lovgivning vedrørende religionsfrihed og forældres ret til at 
videregive deres tro og livsanskuelse til deres børn. Retten til rituel drengeomskæring er således beskyttet 
under Grundlovens § 67 og Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 9. 
 

- Konventioner, der ikke omhandler drengeomskæring, og hvor det af forarbejder, intention og 
formålserklæring tydeligt fremgår, at sigtet er et andet, kan ikke benyttes som argument for at svække 
retten til drengeomskæring. Når der i FN’s Børnekonvention omtales ”traditionsbundne ritualer, der er 
skadelige or børns sundhed” (artikel 24, stk. 3) er intentionen at beskytte mod pigeomskæring, ikke 
drengeomskæring. Ligeledes omhandler Europarådets Konvention om Menneskerettigheder og Biomedicin, 
ofte omtalt som Bioetikkonventionen, ikke omskæring, og enkeltstående formuleringer fra denne 
konvention kan ikke danne juridisk grundlag for at rejse tvivl om retten til drengeomskæring. 

 
- FN’s Menneskerettighedsråd kom i Universal Periodic Review (UPR, 2016) med en henstilling til Danmark om 

ikke at indføre et forbud mod eller en aldersgrænse for rituel drengeomskæring. Henstillingen blev 
accepteret uden forbehold af den danske stat i april 2016 og underskrevet i juni 2016. 

 
- FN’s specialrapportør vedrørende tros- og religionsfrihed, Heiner Bielefeldt, besøgte Danmark i marts 2016 

og skrev i den anledning en rapport, hvori han udtrykte bekymring over omskæringsdebatten og muligheden 
for indførsel af et forbud mod drengeomskæring i Danmark. I rapporten understreger han, at den danske 
regering har et vigtigt ansvar for tydeligt at tilkendegive, at religionsfriheden ikke er truet i Danmark, og at 
danske jøder kan gå en tryg fremtid i møde i Danmark. Han opfordrede desuden til, at Danmark udvikler en 
rummelig opfattelse af dansk identitet, der inkluderer landets religiøse mangfoldighed. 
 

- Det hævdes, at den jødiske drengeomskæring sker i modstrid med barnets ret til selvbestemmelse. 
Påstanden er retorisk korrekt, men ude af proportioner. I fraværet af nævneværdige sundhedsrisici svarer 
forældrenes informerede samtykke til omskæring til en lang række andre beslutninger, forældre træffer på 
deres mindreårige børns vegne.  

 
Lovgivning om udførelse af omskæring 

- Den jødiske drengeomskæring foregår naturligvis fuldstændig inden for lovens rammer og lever op til alle 
gældende regler på området, herunder Sundhedsstyrelsens vejledning om omskæring af drenge. 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162591 
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- Som påkrævet er der altid en læge til stede under omskæringsceremonien, og der føres journal. 
 

- Forældrene giver, som vejledningen foreskriver, informeret samtykke til indgrebet på barnets vegne. 
 

- Der omskæres aldrig uden bedøvelse. 
 

- Ved den jødiske omskæringsceremoni er det en mohel – omskæreren – der foretager selve indgrebet, og ikke 
den læge, der under alle omstændigheder er til stede. Sundhedsstyrelsens vejledning om omskæring af 
drenge tillader, at en læge må delegere sundhedsfaglig virksomhed til sin medhjælp, altså til mohel. 
 

- Lægen har pligt til at sikre sig, at personen, der omskærer, i dette tilfælde mohel, er uddannet og kvalificeret 
til at udføre indgrebet. Det Jødiske Samfund sørger naturligvis for, at det er tilfældet. 

 


