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Rituell manlig omskärelse har sin
grund i samma vidskepliga föreställ-
ning som kvinnlig könsstympning. Det
är fråga om uråldriga riter, betydligt
äldre än både judendom och islam. Kli-
toris anses vara ett »manligt» organ i
många kulturer och mannens förhud ett
»kvinnligt» organ [1]. Genom att av-
lägsna dessa undgår män respektive
kvinnor att bli tvåkönade Ett av de älds-
ta skälen för manlig rituell omskärelse
lär ha varit att det skulle garantera fort-
satt liv efter döden. Denna besynnerliga
föreställning byggde på iakttagelsen att
ormen kryper ur sitt skinn och sedan ter
sig som »pånyttfödd» med glänsande
nya fjäll. Om ormen genom att huden
faller av blir pånyttfödd kan mannen
uppleva detsamma, penis är ormen och
förhuden ormskinnet [2].

Manlig rituell omskärelse motsvarar
den s k Sunnaomskärelsen på flickor,
den lindrigaste av stympningarna hos
kvinnor, där klitoris förhud avlägsnas
[1]. På kvinnor är denna typ av omskä-
relse förbjuden i svensk lag.

Ingen grund i religionen
Med förundran har vi läst Svenska

barnläkarföreningens svar på professor
K H Gustavsons artikel i Läkartidning-
en nr 48/97: 4442 angående omskärel-
se. Barnläkarföreningen tycks tro att
omskärelse har religiös grund. Det enda

religiösa påbud man finner i Bibeln är
1:a Mosebok, 17 kapitlet där det står att
förbundet mellan Gud och Israels folk
sker i samband med omskärelsen på 8:e
levnadsdagen. Abraham själv var 99 år
när han lät omskära sig, enligt Bibeln. I
Moseböckerna finns många andra ku-
fiska påbud som ter sig helt orimliga
och som varken judar eller andra tar på
allvar. 

Juden Paulus skriver i sitt brev till ro-
marna att »den är icke jude som utvär-
tes är det, ej heller är det omskärelse
som utvärtes sker på köttet, utan den är
jude som invärtes är det och omskärelse
är hjärtats omskärelse genom anden».
Omskärelse i judendomen är rimligtvis
en symbolhandling och bör enkelt kun-
na förändras till en oblodig ceremoni,
t ex knivpåläggning i välsignande syfte.
Att riter förändras är inte unikt och dä-
rigenom kan man behålla deras sociala
innebörd. Det är ändå det andliga inne-
hållet som är det viktiga i en religion.

I Koranen finns inget alls skrivet om
omskärelse. Det har alltså ingenting
med religion att göra huruvida man
omskär småpojkar eller inte. När musli-
mer och judar hänvisar till religionen
kan man förstå det så att många tradi-
tionella seder i synnerhet i gamla kultu-
rer tenderar att uppfattas som religiösa.
Man kan t ex tänka på hur det var förr i
Sverige, då t ex en blommig klänning i
kyrkan uppfattades som en hädelse ef-
tersom endast svarta kläder var anstän-
diga kyrkkläder. Att förbjuda rituell
omskärelse av omyndiga pojkar är allt-
så alls inget hinder för religionsfrihet.

Motstridiga synsätt
Omskärelse är långt ifrån något som

önskas i alla judiska och muslimska fa-
miljer. I många fall vill man frigöra sig
från skadliga, föråldrade traditioner,
som innebär problem, och man behöver
stöd från svenska myndigheter för att
stå emot det etniska grupptrycket. I and-
ra familjer är man oense. I november
1997 i ett TV-program om islam berät-
tade riksdagskvinnan Nalin Baksi som
är muslim liksom maken att man i fa-
miljen är oense om den 2-årige sonen
skall omskäras eller ej. Hon önskar det,
men mannen är emot. Motstridiga syn-
sätt är också vanliga i s k blandäkten-

skap. Det pratas mycket om det önsk-
värda i integration både från myndighe-
ters och från invandrarorganisationers
sida. Vad kan då vara viktigare än att
främja en modern och upplyst syn på
barnet, dess rättigheter och behov?

Brott mot mänskliga
rättigheter och läkaretik
Självklart borde barnläkarförening-

en uppträda som värn för barnens rätt
och skydda dem från detta övergrepp
förenat med smärta och stress (psykiskt
trauma) alternativt risker i samband
med narkos, infektioner, skador och är-
rbildning, känselförsämring i det vikti-
ga frenulumområdet m m. Enligt mo-
dern medicinsk uppfattning finns inga
medicinska eller hygieniska fördelar
med ingreppet. Det innebär därför en
kränkning och stympning av ett rättslöst
barn.

Läkare i Sverige som utför rituell
omskärelse av småpojkar begår brott
mot läkarens etiska regler. Där står bl a
»Läkaren ska handla i enlighet med ve-
tenskap och beprövad erfarenhet och
ständigt söka vidga sina kunskaper».
Vidare står det klart att »Läkarens för-
hållande till sin patient får inte påverkas
av livsåskådning, nationalitet, ras, poli-
tisk åsikt eller samhällsställning». Att
motivera ingreppet med att »annars gör
någon annan det» är att medverka till att
bibehålla och acceptera en för barnet
skadlig sedvänja och utsätta den rättslö-
se pojken för ett övergrepp. Motsvaran-
de ingrepp på flickor är förbjudet.

Den läkare som utför rituell omskä-
relse på ett barn gör ett ingrepp som lig-
ger utanför hälso och sjukvårdslagen
och bryter mot FNs barnkonvention på
flera punkter, bl a den som hävdar att
barnet självt skall höras och bestämma
i frågor som rör dess person. Det är ett
brott mot Unescos kamp för barns rätt
till skydd och respekt, och det är ett
brott mot en mänsklig rättighet att inte
själv få bestämma över sin egen kropp.

Det förefaller inte som om läkare i
gemen känner till att det finns privata
omskärelsekliniker i Sverige där 100-
tals småpojkar stympas varje år förutom
de 600–800 som omskärs på sjukhus år-
ligen [3]. Läkare av utländsk härkomst
med svensk legitimation utför ingrep-

Rituell omskärelse
av småpojkar är barbari 

Författare
EVA CARLSSON

vice ordförande

GUN DOMBROWSKY NILSSON
ordförande; båda i lokalföreningen
Rädda Barnen, Kalmar.

Det är en uppgift för alla bar-
norganisationer och även barn-
läkarföreningar att rakryggat
stå upp för barnens rättigheter
och intressen. Rituell omskärel-
se skall i ett upplyst land endast
utföras på vuxna män efter egen
begäran och på eget ansvar.



pet på vilt sprattlande barn med spray
som bristfällig lokalbedövning. Efter-
som den lille inte är samarbetsvillig blir
också resultatet därefter, ibland med
skador på ollonet och urinvägarna som
följd. Dessa läkare uppger att de utför
ingreppet så som de utför det i sina hem-
länder. Om intresse finns att få en in-
blick i dessa tortyrkammare läs HSAN
271/94: 33 tex eller ta del av Hovrätts-
domen (Skåne och Blekinge) DB 5240
år 1996-11-26. Det finns fler skräckex-
empel. Vem har tillsyn över dessa pri-
vatkliniker?

Avancerad barnmisshandel
Professorn i barnkirurgi Björn Tho-

masson som utrett anmälningar [3] på-
pekar att kirurgiska ingrepp på små barn
alltid är skrämmande och att olika for-
mer av lokalbedövning är klart olämpli-
ga eftersom ingreppet sker i den särskilt
emotionsladdade genitalsfären. (Sk pe-
nisblockad är ett för barnet mycket
smärtsamt ingrepp och uppfattas också
som förnedrande.) Endast sövning åter-
står, vilket endast välutrustade sjukhus
kan stå till tjänst med. I en hårt pressad
sjukvårdsekonomi kan detta inte vara
ekonomiskt försvarbart, och alla in-
grepp medför risker som inte kan god-
tas i avsaknad av medicinska skäl. Det
finns exempel på barn i Sverige som i
samband med narkos för att blir r ituellt
omskurna fått hjärnskador för livet [4].

I USA var det tidigare vanligt att
småpojkar omskars, men numera har
andelen sjunkit kraftigt sedan unga män
som låtit omskära sig i vuxen ålder er-
farit försämrad känslighet och därför
varnat för ingreppet på Internet. De har
upplevt en klar kvalitetsförsämring i sitt
samliv. Amerikanska läkare som re-
kommenderat ingreppet har gjort det av
vinstskäl– det är stora pengar att tjäna i
omskärelsebranschen.

Barnet har en unik ställning i Sveri-
ge. Barnet ses som en självständig indi-
vid vars integritet skall respekteras [4].
Aga är förbjudet. Barnet är inte en del
av föräldrarna, och det är därför helt
oacceptabelt att man kan lämna in sina
barn för onödiga, blodiga ingrepp och
att svensk sjukvård utför dessa hand-
lingar.

När det gäller de judiska barnen
omskärs de i späd ålder som regel helt
utan bedövning och av
omskärare– moheler– som inte är lä-
kare. Smärta och vävnadsskador under
nyföddhetsperioden anses kunna åstad-
komma förändringar i centrala nerv-
systemet som påverkar smärtbeteendet
många månader senare [5]. De
muslimska barnen är betydligt äldre,
ofta 2–10 år.

Det är i Sverige förbjudet att stubba
svansar på hundvalpar, då djurplågeri
anses vara oetiskt. Det har Lantbruk-

sstyrelsen ombesörjt.
Socialstyrelsen däremot tycks vara

helt ointresserad av den barnmisshan-
del som numera inte är så ovanlig i Sve-
rige. Högsta Domstolens friande dom
nyligen i omskärelsemålet i Dalarna
[6] – där sex muslimska barn i åldrarna
1,5–7 år omskurits utan bedövning vi-
sar ett märkligt förakt för det lilla
oskyddade barnet. Man frågar sig om
Sverige verkligen är en humanismens
hemvist?
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Läkartidningens
serie 1990–1992

i särtryck

När konsensus saknas om
hur läkaren bör behandla,
spelar den beprövade erfa-
renheten stor roll. Det 48-sidi-
ga häftet innehåller 32 korta,
praktiskt inriktade artiklar
med anknytning till vårdens
vardag och vänder sig till alla
kliniskt verksamma läkare.
Förutom diagnostik med tera-
pi speglas goda exempel på
prevention, ledningsfrågor
och administration.
Pris 55 kr. Vid 11–50 ex 50 kr,
vid högre upplagor 47 kr/ex.
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