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Det borde vara en självklar-
het, men det finns många som
aldrig förstått att europeisk
kultur skiljer sig historiskt och
innehållsmässigt från andra
kulturer. Så finns t ex dietregler
baserade på religion i alla andra
världsdelar. 

Intressant nog, och kanske på
grund av denna oförmåga, var
det endast s k upplysta europeis-
ka härskare som under olika ti-
der förbjöd ett flertal judiska
religiösa traditioner och bland
dessa omskärelse.

Dessa förbud ledde till motstånd.
Upproret mot den grekisk-syriske
kungen Antiochos IV Epifanes (som re-
gerade 175–164 f Kr) beskrivs i I och II
Mackabeerböckerna, där det bl a berät-
tas (I Mack 1:60-61): »Kvinnor som lå-
tit omskära sina pojkar dödades, så som
kungen förordnat, och de späda barnen
hängdes vid halsen på dem. Också de-
ras familjer och de som utfört omskä-
relsen blev dödade.»

Antikens greker ansåg, enligt sin
skönhetsuppfattning, att en omskuren
penis var ful. Männen i de grekiska po-
lis idrottade nakna, och grekerna i sin av
dem själva uppfattade högre kultur
skulle hjälpa de stackars judarna att
göra det som var för deras eget bästa. 

Den religionsförföljelse som Caesar
Hadrianus satte igång cirka 130 e Kr
ledde likaledes till en kris, och till att
den 80-årige rabbi Akiva gav sitt stöd åt
Simeon Bar Koziba, som under namnet
Bar Kochba gjorde uppror. Kort innan
den katastrofala revolutionen – under
vilken hundratusentals dog för sin reli-
gion – utlöstes, vände sig guvernören
Turnius Rufus till Akiva och ställde en
utmanande fråga. 

Läkare leker teologer
I Läkartidningen 21/00 (sidorna

2640-1) leker Yngve Hofvander och
Leif Olsen teologer och skriver: »Män-
niskan skapades som ’Guds avbild’ och
torde därmed inte behöva förbättras yt-
terligare, en punkt som vållat teologisk
huvudbry när man förordar omskärel-
se.» Hofvander och Olsen hänvisar tro-
ligtvis till följande gamla berättelse:

Enligt Midrash Tanchuma frågade
Turnius Rufus rabbi Akiva: »Vems gär-
ningar är bättre, människans eller
Guds?» Akiva svarade: »Människans.»
Turnius Rufus invände: »Men himlen
och jorden då? Kan kött och blod göra
dessa?» Akiva sa: »Tala inte om ting
som långt överträffar människans för-
måga.» 

Så Turnius Rufus frågade: »Varför
är ni omskurna?» Akiva svarade: »Jag
visste att du skulle ta upp detta, och av
detta skäl anförde jag att människans
gärningar är förmer.» Akiva tog därefter
några ax och ett bakat bröd i sina händer
och sade till romaren: »Dessa är Guds
skapelser och detta är människans.»
Han tog nyskördat lin och i den andra
handen vackra kläder från staden Bet
Shean: »Här är Guds gärningar och här
är människans. Vilka är finare och bätt-
re?» 

Turnius Rufus avslutade med: »Om
Gud ville att gossen skulle vara omsku-
ren varför föddes han inte på detta
sätt?» Akiva kom med två svar: a) »Så
är naturens gång», b) »Gud gav Torans
bud till Israel så att folket genom att ef-
terleva dem blir luttrat och mer mänsk-
ligt.»

Liberala judar ville förbjuda
I början och mitten av 1800-talet

gjordes några försöka av upplysta ultra-
liberala judar att stoppa omskärelse. Av
dessa försök blev det ingenting, efter-
som läkare några år senare kom med po-
sitiva forskningsresultat som talade för
omskärelse. Efteråt har den medicinska
forskningen på området gått fram och
tillbaka, i likhet med forskning om vita-
miner, kolesterol, gener och mycket an-
nat. Vi har sett med egna ögon hur går-
dagens varning för salt inte är relevant
idag, och vi misstänker att det som idag

är tillåtet inte kommer att vara det enligt
morgondagens vetenskap.

Vad bör vi göra?
Så vad bör vi göra när det gäller ju-

darnas och muslimernas traditioner att
omskära sina söner? Symbolisk omskä-
relse kan för en religiös jude, som tror
på förbundet mellan Gud och det judis-
ka folket, likställas med en symbolisk
injektion för en läkare. Här gäller det ett
av Torans bud som tidigare generatio-
ner har offrat livet för. Är det verkligen
klokt att förbjuda omskärelse och fylla
fängelserna med människor som, i lik-
het med mig, av religiösa skäl kommer
att trotsa lagen? Har vi inte lärt oss av
samhällets erfarenheter av förbud mot
abort, att kompetent medicinsk vård är
att föredra framför hemliga och olagli-
ga operationer? 

Hofvander såg en utbildad, erfaren
mohel omskära ett barn. Var det mer
pinsamt än PKU-testet som det nyfödda
barnet får kort efter födelsen? Vilka
men har barnet fått av den sprutan?

Har det judiska folket verkligen tagit
skada av omskärelser? Ett litet folk som
har givit världen många nobelpristaga-
re, kulturpersonligheter, akademiker
och forskare.

Amerikansk barnläkarrapport 
Till sist vill jag också hänvisa till den

senaste rapporten från The task force on
circumcision for the American Acade-
my of Pediatrics, som Hofvander och
Olsen citerar. Jag vill betona det som
dessa har nämnt, men snabbt sprungit
förbi. Jag återger här ett stycke ur över-
rabbin J David Bleichs artikel »Survey
of recent halakhic periodical literature –

Omskärelse – en judisk replik: 

”Hofvander och Olsen uppträder som 
upplysta europeiska kulturimperialister”

Författare
MORTON NARROWE

överrabbin emeritus, Judiska för-
samlingen, Stockholm.
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’’ Det är min mening att det
är dags att avvakta med
agitation för förbud i vän-
tan på mer forskning om
omskärelse, och att under
tiden kräva skicklighet i att
utföra operationen.’’
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Kommentar:

Barnets väl måste få gå före föräldrar nas 
föregivna ”rätt” att låta omskära sin bar n 
Vi uppskattar att överrabbin

Narr owe gjort sig mödan att yt-
terligar e utveckla bakgrunden
till den judiska omskärelsen.
Det har uppenbarligen varit
många ifrågasättanden under ti-
dernas lopp och är så fortfaran -
de, även i judiska kretsar, fram-
för allt inom den s k reform-
judaismen i USA.

Vi citerade i vår medicinska artikel
att redan aposteln Paulus ansåg att »en-
var skulle få förbli som Gud hade ska-
pat honom».

Störande brist på empati 
Det som stör mest i Narrowes inlägg

– vi bortser då från några förklenande
uttalanden om oss personligen (»leker
teologer», »kulturimperialister»), och
vi skulle välkomna att den här debatten
hölls på en saklig nivå med vetenskapli-
ga förtecken – är bristen på empati för
föremålet för ingreppet, nämligen bar-
net. 

Barnet finns inte nämnt i Narrowes

inlägg och ännu mindre det lidande och
de risker man utsätter barnet för. Dessa
risker har vi tidigare detaljerat redogjort
för. Vi är förhoppningsvis inte längre
kvar i Gamla Testamentets tid, där det
ges exempel på att man på Guds befall-
ning i strid skulle ta även kvinnor och
barn av daga, och att den förstfödde
skulle offras. Vi borde kanske också ha
lämnat den tid bakom oss, när det bara
var pojkar som (genom omskärelsen)
fick etablera förbund med Gud.

Många traditioner och sedvänjor har
med åren övergetts eller förbjudits, då
de befunnits skadliga eller förnedrande
för barn. Seden att binda upp kinesiska
flickors fötter, seden att vid dopet sänka
ned hela barnet i dopvattnet i iskalla
kyrkor på vintern, omskärelse av flick-
or (förbjudet i lag i Sverige) och aga ut-
gör alla tydliga exempel på detta.

»Gud skall välsigna den som
omskär, Gud skall välsigna den som
blottar ollonet, Gud skall välsigna den
som suger upp blodet från den omskur-
na penis.» Som ett uttryck för att för-
ändringar ändå kan ske, kan ses det fak-
tum att detta sista har förbjudits, då en
del barn därigenom tidigare blev smit-
tade av tuberkulos eller syfilis av
mohel–omskäraren.

Rimligen borde även omskärelse av
pojkar höra till de traditioner som på
sikt bör överges, även om det torde lig-
ga ganska långt fram i tiden. Vi vill un-
derstryka att vi inte har förordat ett
snabbt införande av ett legalt förbud, så
risken för att »fängelserna fylls med
människor som kommer att trotsa la-
gen» borde inte vara överhängande.

Vi hade hoppats att religiösa ledare
skulle kunna demonstrera sådan empati

för späda och små barn och ha ett sådant
civilkurage att man kunde öppna möj-
ligheten för symbolisk, icke kirurgisk
omskärelse.

Förvisso har, som Narrowe säger, det
beundransvärda judiska folket givit
världen många – manliga, och kvinnli-
ga! – kulturpersonligheter och nobel-
pristagare. Men inte hänger detta sam-
man med att deras pojkar har omskurits!
Och hur många av barnen har härvid
farit illa under denna tid?

FNs barnkonvention viktigare 
»Omskärelse av pojkar – barnets rätt

mot föräldrarnas», som det uttrycktes
på Läkartidningens förstasida av num-
mer 21/00, är egentligen ett ganska
olustigt motsatsförhållande. Vi har gi-
vetvis en stor förståelse för den mång-
åriga, starka judiska traditionen, men vi
anser att omskärelse i dag strider mot
FNs barnkonventionen, något som vi
menar väger tyngre än föräldrarnas
»rätt» grundad på religiös tradition. 

Under alla förhållanden tycker vi, att
omskärelse måste kunna såväl diskute-
ras som ifrågasättas i dagens samhälle.
Vi ser det därför som angeläget med en
förutsättningslös allmän debatt i sam-
hället, och en likaså förutsättningslös
fortsatt forskning.•

Författare
YNGVE HOFVANDER

professor, tidigare chef för enheten
för internationell barnhälsovård,
institutionen för kvinnors och barn
hälsa

LEIF OLSEN
docent, överläkare, klinikchef, barn-
kirurgiska kliniken, barnsjukhuset;
båda vid Akademiska sjukhuset, Upp-
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circumcision:The current controver-
sy» (Tradition, a journal of orthodox Je-
wish thought 1999;33:49):

»The task force readily concedes
that ‘existing scientific evidence de-
monstrates potential medical benefits
of newborn male circumcision’ but as-
serts that ‘These data are not sufficient
to recommend routine neotal circum-
scision’ (Circumcision policy docu-
ment, Pediatrics, vol 103, no 3 – March
1999, p 692). The task force further un-

reservedly acknowledges that ’it is legi-
timate for parents to take into account
cultural, religious and ethnic traditions’
in making a circumcision (loc cit). The
task force recommended that, ’when
circumcsion is performed, a topical an-
esthesia be employded’.»

Slutsats
Min slutsats är att Hofvander och Ol-

sen saknar den medicinska tyngd som
krävs för att förbjuda omskärelse i Sve-

rige, och att de utan medicinskt stöd står
bredvid Antiochos IVEpifanes och
Caesar Hadrianus som upplysta europe-
iska kulturimperialister. Det är enligt
min mening dags att avvakta med agita-
tion för förbud i väntan på mer forsk-
ning om omskärelse, och att under tiden
kräva skicklighet i att utföra operatio-
nen. Hofvander och Olsen kan börja
med att lära upp sina kolleger i hur man
gör, så att många kan nå upp till Jacob
Nathansons kompetensnivå.•

’’Det som stör mest
i Narrowes inlägg är bris-
ten på empati för föremålet
för ingreppet, nämligen
barnet.’’


