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n debatt och brev

 avstå från att räd-
da livet på nyfödda 
i samma ålder om 
det finns stora ris-
ker med svåra ska-
dor och handi-
kapp.

Blir frågan om 
viabilitet avgöran-
de blir abort i 
vecka 22 däremot 
något förkastligt. 
Och ett barn som fötts i vecka 
22 har samma rätt till liv som 
en vuxen patient.

Vilket synsätt är det rikti-
ga? Här behövs fördjupad 
etisk analys och kanske också 
en förnyad prövning av lag-
stiftningen i ljuset av den. Jag 
tror ingen anade, då man lade 
sådan vikt vid viabilitet, att 
gränsen för denna skulle sän-
kas på det sätt som skett.

I debatten har också en ju-
ridisk oklarhet vidrörts. Jag 

har talat med ju-
rister, specialise-
rade på sociallag-
stiftningen i vårt 
land, som menar 
att FN:s barnkon-
vention innebär 
att man alltid mås-
te försöka rädda 
livet på ett för ti-
digt fött barn, utan 
avseende på prog-

nos. Elisabeth Rynning gör 
en annan bedömning.

Jag hoppas Rynnings be-
dömning är riktig. Men skulle 
den inte hålla streck, tror jag 
vi också måste överväga möj-
ligheten av en revidering, el-
ler ett klargörande, av FN:s 
barnkonvention på denna 
punkt. 

I mitt debattinlägg koncen-
trerade jag mig på extremt 
underburna barn. Hur ska 

diskussionen om detta gene-
raliseras till äldre barn, och 
till vuxna utan förmåga att 
själva fatta beslut om den 
egna vården?

Elisabeth Rynning reser 
dessa frågor, och jag är helt 
ense om att de är av funda-
mental betydelse (och negli-
gerade av statsmakterna i 
vårt land).

Jag tog inte upp dem i min 
artikel men har gjort det i an-
dra sammanhang. Det är in-
trikata frågor som förtjänar 
fortsatta studier.

Det är alltså många svåra frå-
gor som har aktualiserats i 
debatten. En sak torde dock 
stå klar: rent juridiskt har 
föräldrar till extremt under-
burna barn rätt att motsätta 
sig fortsatt vård av barnen. 
Endast om läkarna hänvän-
der sig till en socialnämnd, 

och får föräldrarnas vårdnad 
hävd, kan de framhärda i en 
önskan om att vårda ett för 
tidigt fött barn mot föräld-
rarnas vilja.

Jag är inte säker på att alla 
föräldrar i den aktuella situa-
tionen fått information om 
att de har denna förhand-
lingsposition. Det vore välgö-
rande om de regelmässigt in-
formerades om den, så snart 
detta slags förhandling kring 
liv och död ska föras inom 
neonatalvården.
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 »Jag tror ingen 
anade, då man 
lade sådan vikt 
vid viabilitet,  
att gränsen för 
denna skulle 
sänkas på det 
sätt som skett.«

n Det är med viss förvåning 
jag läser Axel Heymans drapa 
i Läkartidningen (webbpubli-
cerad 7 juli 2009) mot Yngve 
Hofvander  och hans kloka 
åsikter  (Läkartidningen 
23/2009, sidorna 1575-6). 
Och Läkartidningen har för-
vånansvärt nog tagit in den-
na artikel med personan-
grepp mot  Yngve Hofvander.

Då kan vi gå vidare till fak-
ta då det gäller manlig om-
skärelse. Det finns lika stor 
anledning till manlig omskä-
relse som till kvinnlig omskä-
relse. Den enda anledningen 
är kontroll. Kontroll av män-
niskors sexualitet. Imamer 
och skriftlärde kräver att 
barn ska omskäras för att 
kunna kontrollera försam-
lingens sexualitet.

Landstingsrådet Birgitta 
Rydberg hävdade i Svenska 
Dagbladet 4 augusti att »Den-
na religiösa sedvänja har de-
finitivt inget samband med 
den avskyvärda kvinnliga 
omskärelse som pågår i vissa 
länder«. Varför omskärs både 
pojkar och flickor? De gör det   
för att, som det uttrycktes i 

LT 28/2000 (sidan 3303),  
»You can’t have so much fun.« 
Det hela rör sig om kontroll 
från religiösa ledare att barn 
och vuxna ska avhålla sig från 
sexualitet och onani. Och här 
skiljer sig inte sedvänjorna 
mellan könen. Så bara den 
anledningen är skäl nog att 
låta bli omskärelse av både 
pojkar och flickor.

Varför dör 150 personer per år 
vid blindtarmsoperationer? 
Därför att det alltid finns ris-
ker vid kirurgiska ingrepp, 
inte stora, men de finns. Så 
Birgitta Rydbergs påstående 
att det inte finns några medi-
cinska risker om andra än 
klåpare genomför stymp-
ningen stämmer inte. 

Självfallet strider Axel Hey-
mans åsikter mot FN:s barn-
konvention, det har påpekats 
ett flertal gånger. Och Sverige 
har år 1990, som ett av de för-
sta länderna, ratificerat FN:s 
barnkonvention. Men vi har 
inte implementerat den i lag-
stiftningen (annat än i undan-
tagsfall, men då följs inte la-
gen), så i realiteten verkar vi 
strunta i Barnkonventionen, 

vi som  är så stolta över att ak-
tivt ha medverkat vid genom-
förandet.

Vem ska kontrollera att ett 
barn eller en vuxen är om-
skuren, och när? Ska det ske 
offentigt vid bar mitzva, eller 
vid någon annan offentlig re-
ligiös ceremoni? Att en religi-
ös sedvänja funnits i tusen-
tals år innebär att det verkli-
gen är på tiden att man från 
religiöst håll slutar kontrolle-
ra barns och vuxnas sexuali-
tet. Att denna religiöst beting-
ade sexualitetskontroll sedan 
har skett (och sker!) med 
sjukvårdens hjälp är fruktans-
värt omoraliskt. 

Axel Heyman hävdar att »Det 
bästa för barnen, och det vet 
förstås även Yngve Hofvan-
der, är att omskärelsen görs 
under rena förhållanden, 
med god smärtlindring och 
av medicinskt skolade perso-
ner. Störst möjlighet att upp-
nå detta finns inom sjukvår-
den. Vill man barnens bästa 
erbjuder man omskärelse 
inom den offentliga sjukvår-
den i Sverige«.  

Hur kan man bara tänka i 

de banor som Axel Heyman 
tycks göra? »Vill man bar-
nens bästa erbjuder man om-
skärelse inom den offentliga 
sjukvården i Sverige«.

Vill man barnets bästa så 
förbjuds även manlig omskä-
relse, den sista religiösa sexu-
ella kontrollen påbjuden av 
imamer och skriftlärde, god-
känd av regering, riksdag och 
Socialstyrelsen.

Alla läkare som ställer upp  
på denna barbariska religiösa 
sexualitetskontrollrit, be-
ordrad av religiösa ledare, 
skulle omedelbart få sin legi-
timation indragen. Allt annat 
är hyckleri. Och det vet Axel 
Heyman.

Om Axel Heymans motiv 
kan vi bara spekulera. Men 
det luktar av unken intole-
rans och enögd etnocentrism 
samt en ofantlig skräck för 
sexualiteten.
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Professor Hofvander har helt rätt om omskärelse




