
 

 

OMSKÆRING I DANMARK  
Danmark indførte i 2003 et eksplicit forbud mod 

omskæring af piger. Omskæring af drenge er ikke 

forbudt, da det hidtil er betragtet som et mindre 

vidtgående indgreb. Dette er ikke i sig selv 

diskriminerende, da det er tilladt at forskels-

behandle, hvis der er gode grunde til det. 

 

Sundhedsstyrelsen anslår, at der årligt foretages 

mellem 1.000 og 2.000 omskæringer af primært 

jødiske og muslimske drenge i Danmark. 

 

DEN EUROPÆISKE 

MENNESKERETSDOMSTOL 

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har 

ikke taget stilling til, om staterne kan eller skal 

forbyde omskæring af drenge. Ved en vurdering 

af, om der er opnået en rimelig balance mellem 

barnets og forældrenes interesser, vil domstolen 

tillægge hensynet til barnet særlig betydning, og 

det kan veje tungere end hensynet til forældrene. 

Ingen af Europarådets lande forbyder i dag 

omskæring af drenge. Domstolen vil næppe 

komme frem til, at Danmark og de øvrige lande 

krænker Den Europæiske Menneskerettigheds-

konvention, fordi de ikke forbyder omskæring af 

drenge.  
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FORBUD MOD OMSKÆRING AF DRENGE? 

Skal det fortsat være lovligt at omskære drenge? Det spørgsmål er jævnligt til debat i medierne 
og blandt fagfolk. Både tilhængere og modstandere af et forbud påberåber sig menneske-
rettighederne. Men menneskerettighederne giver ikke noget entydigt svar. Flere menneske-
rettigheder skal afvejes, for eksempel barnets rettigheder, samfundets pligt til at beskytte mod 
overgreb og religionsfriheden. 

 

FORBUD ER EN POLITISK BESLUTNING 
Efter Institut for Menneskerettigheders 
vurdering strider omskæring af drenge ikke 
mod internationale konventioner. Men det gør 
et forbud heller ikke.  
 
På den ene side vil Den Europæiske Menneske-
rettighedsdomstol eller FN’s Børnekomité 
næppe finde, at rituel omskæring af drenge er i 
strid med menneskerettighederne. 
 
På den anden side vil en politisk beslutning om 
et forbud mod omskæring næppe være i strid 
med internationale konventioner. 
 
Det er derfor op til Folketinget at beslutte, om 
omskæring af drenge skal være tilladt eller ej i 
Danmark. 
 

 



 

 
 
 

Institut for Menneskerettigheder, www.menneskeret.dk 
Kontakt: Ask Hesby Krogh  
Tlf.: 4076 7473           
ahk@humanrights.dk  
 
 

FN’S  

BØRNEKONVENTION  

I FN’s Børnekonvention kan følgende 

bestemmelser tale for og imod et forbud mod 

omskæring af drenge: 

 

For et forbud 

 Barnets synspunkter skal tillægges passende 

vægt i overensstemmelse med dets alder og 

modenhed.  

 Staterne skal tage passende skridt til at 

afskaffe traditionsbundne ritualer, som er 

skadelige for børns sundhed.  

 Barnets religionsfrihed skal respekteres.  

 

Imod et forbud: 

 Forældrene har myndighed over barnet og 

kan sikre barnets tilhørsforhold til sin families 

kultur og religiøse værdier. 

 Et barn må ikke nægtes retten til at udøve sin 

religion.  

DEN EUROPÆISKE  

MENNESKERETTIGHEDSKONVENTION 

I Den Europæiske Menneskerettighedskonvention 

kan følgende bestemmelser tale for og imod et 

forbud mod omskæring af drenge: 

 

For et forbud 

 Retten til privatliv og forbuddet mod 

umenneskelig og nedværdigende behandling 

omfatter også en persons fysiske og psykiske 

integritet. Staten skal tage passende skridt til 

at beskytte individets rettigheder. 

 

 

 

Imod et forbud: 

 Religiøse grupper og individer har, med visse 

begrænsninger, ret til at praktisere deres 

religiøse traditioner.  

 

   

PERSPEKTIV 
Det stigende fokus på børns rettigheder kan på 
længere sigt betyde, at et forbud mod om-
skæring bliver aktuelt i Danmark. Det samme 
gælder nye vurderinger af de sundhedsmæssige 
konsekvenser af omskæring. 
 
Et forbud vil være et alvorligt indgreb i centrale 
religiøse og kulturelle traditioner og 
frihedsrettigheder. 

 

 
 
Men lægevidenskabelige studier, der viser, at 
omskæringen udgør en sundhedsfare eller 
hæmmer den mandlige seksualitet, vil kunne 
begrunde en ændret afvejningen mellem 
religionsfrihed, retten til privatliv og barnets 
rettigheder.  
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