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Velkommen	  i	  Intact	  Denmark	  –	  Forening	  mod	  børneomskæring	  

Vi	  arbejder	  for	  at	  stoppe	  omskæring	  af	  både	  drenge	  og	  piger	  over	  hele	  verden.	  Lige	  nu	  er	  vores	  
fokusområde	  at	  få	  indført	  en	  aldersgrænse	  på	  18	  år	  for	  omskæring	  af	  raske	  drenge	  bosiddende	  i	  Danmark	  -‐	  
også	  hvis	  operationen	  udføres	  i	  udlandet.	  

Der	  er	  sket	  rigtig	  meget	  i	  Intact	  Denmark	  og	  i	  debatten	  om	  drengeomskæring	  i	  de	  halvandet	  år,	  der	  er	  gået	  
siden	  foreningen	  blev	  stiftet	  den	  3.	  april	  2013.	  Nederst	  i	  dette	  brev	  kan	  du	  se	  nogle	  af	  de	  vigtigste	  
milepæle.	  

Danskerne	  ønsker	  aldersgrænse	  
Danskerne	  ved	  nu	  meget	  mere	  om	  omskæring	  end	  for	  blot	  et	  par	  år	  siden,	  og	  vi	  har	  taget	  klart	  stilling.	  73%	  
ønsker	  en	  aldersgrænse	  for	  omskæring,	  mens	  kun	  10%	  er	  imod,	  ifølge	  en	  undersøgelse	  foretaget	  af	  
MetroXpress	  og	  YouGov	  for	  nylig.	  

Omskæring	  af	  raske	  børn	  er	  lemlæstelse	  
Flere	  og	  flere	  er	  også	  blevet	  komfortable	  med	  at	  benytte	  det	  samme	  sprog	  som	  anvendes,	  når	  der	  tales	  om	  
omskæring	  af	  raske	  piger,	  f.eks.	  begrebet	  kønslemlæstelse.	  Lemlæstelse	  er	  den	  korrekte	  medicinske	  og	  
juridiske	  beskrivelse	  for	  en	  operation,	  der	  udføres	  på	  et	  raskt	  menneske,	  der	  ikke	  selv	  aktivt	  har	  ønsket	  
indgrebet	  og	  givet	  oplyst	  samtykke.	  Selv	  Dansk	  Selskab	  for	  Almen	  Medicin	  har	  nu	  meldt	  klart	  ud	  og	  kaldt	  
omskæring	  af	  raske	  drenge	  for	  ”lemlæstelse”.	  	  

Det	  er	  en	  vigtig	  ændring,	  for	  det	  skyldes,	  at	  både	  den	  almindelige	  dansker	  og	  politikerne,	  
lægeorganisationerne,	  Sex	  og	  Samfund	  og	  de	  store	  børnerettighedsorganisationer	  som	  Børnerådet,	  Børns	  
Vilkår	  og	  Red	  Barnet	  er	  blevet	  meget	  bedre	  til	  at	  tale	  om,	  at	  alle	  børn	  selvfølgelig	  har	  ret	  til	  at	  blive	  
beskyttet	  mod	  operationer,	  som	  de	  ikke	  har	  brug	  for	  af	  medicinske	  årsager.	  Man	  skærer	  da	  ikke	  i	  raske	  
børn.	  

Vi	  skal	  skabe	  verdenshistorie	  
Målet	  er	  klart.	  Sammen	  skal	  vi	  skabe	  verdenshistorie.	  Danmark	  skal	  være	  det	  første	  land	  i	  verden,	  der	  
sætter	  en	  aldersgrænse	  for	  omskæring	  af	  raske	  drenge	  og	  beskytter	  alle	  børn	  på	  lige	  vilkår,	  uanset	  køn,	  
kulturel	  baggrund	  og	  forældrenes	  religion.	  

Opgaven	  er	  dog	  ikke	  let.	  Vi	  skal	  nok	  få	  det	  politiske	  flertal	  på	  plads,	  faktisk	  har	  vi	  allerede	  uofficielt	  samlet	  
et	  smalt	  flertal	  for	  aldersgrænsen,	  men	  det	  er	  ikke	  den	  store	  udfordring.	  	  

Intact	  Denmark	  arbejder	  for	  børns	  rettigheder	  –	  ikke	  mod	  forældrene	  
Det	  svære	  bliver	  at	  sikre,	  at	  børnenes	  rettigheder	  sættes	  i	  centrum,	  uden	  at	  forældrene	  og	  andre	  med	  
baggrund	  i	  omskæringskulturer	  presses	  ud	  i	  en	  forsvarsposition.	  Intact	  Denmarks	  ærinde	  er	  ikke	  at	  
diskriminere	  hverken	  muslimer,	  jøder	  eller	  andre,	  der	  har	  baggrund	  i	  omskæringskulturer.	  Vi	  ønsker	  alene	  
at	  stoppe	  omskæring	  af	  raske	  børn.	  

INTACT	  DENMARK	  
Forening	  mod	  børneomskæring	  
	  
Paltholmterrasserne	  57	  D	  
3520	  Farum	  
	  
Tlf.:	  (+45)	  20	  83	  37	  67	  
kontakt@intactdenmark.dk	  
	  
www.intactdenmark.dk	  
www.facebook.com/intactdenmark	  
@intactdenmark	  
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Derfor	  er	  den	  store	  udfordring	  at	  tage	  den	  svære	  etiske	  debat	  om	  børns	  rettigheder	  på	  en	  respektfuld	  
måde	  og	  med	  forståelse	  for,	  at	  alle	  forældre	  jo	  elsker	  deres	  børn.	  Når	  forældrene	  tilvælger	  omskæring	  af	  
børnene,	  skyldes	  det	  ofte	  en	  kombination	  af	  uvidenhed	  og	  en	  tung	  kulturel	  og	  sommetider	  religiøs	  arv.	  Det	  
skal	  der	  gøres	  op	  med	  ved	  hjælp	  af	  lovgivning	  og	  oplysning.	  

Bliv	  aktiv	  i	  foreningen	  
Hvis	  du	  kunne	  tænke	  dig	  at	  deltage	  aktivt	  i	  Intact	  Denmarks	  arbejde,	  er	  du	  meget	  velkommen	  til	  at	  
kontakte	  os	  på	  kontakt@intactdenmark.dk.	  Vi	  modtager	  også	  meget	  gerne	  donationer	  til	  Intact	  Denmarks	  
arbejde.	  Vi	  har	  brug	  for	  al	  den	  hjælp,	  som	  vi	  kan	  få.	  Sammen	  ændrer	  vi	  verden	  –	  ét	  barn	  af	  gangen.	  
	  

	  
	  

Venligst	  
	  

Lena	  Nyhus,	  forkvinde	  
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Milepæle	  i	  debatten	  om	  drengeomskæring	  i	  Danmark	  

2013	  

• 18.	  marts	  2013	  Der	  bliver	  diskuteret	  omskæring	  i	  Go’Aften	  Danmark	  på	  TV2	  
(http://go.tv2.dk/articledag/id-‐65862860:aftenprogram-‐180313.html)	  

• 19.	  marts	  2013	  DR2-‐udsendelsen	  Gadens	  Parlament	  sætter	  fokus	  på,	  om	  det	  er	  i	  orden	  at	  omskære	  
drengebørn,	  hvor	  bl.a.	  Intact	  Denmarks	  senere	  næstformand	  Leo	  Milgrom	  deltager	  
(http://www.youtube.com/watch?v=aZuMj0CHCqg#t=28)	  

• 3.	  april	  2013	  Intact	  Denmark	  havde	  stiftende	  generalforsamling	  den	  3.	  april	  2013.	  Her	  fik	  
foreningen	  sin	  første	  bestyrelse,	  der	  bl.a.	  repræsenterede	  de	  to	  største	  omskæringskulturer,	  nemlig	  
den	  jødiske	  og	  den	  muslimske.	  	  	  

• 27.	  juni	  2013	  Sundhedsstyrelsen	  udsendte	  notatet	  Omskæring	  af	  drenge.	  Notatet	  var	  bestilt	  af	  
sundhedsministeren	  i	  november	  2012	  som	  følge	  af	  den	  kraftige	  offentlige	  debat	  om	  omskæring	  
siden	  sommeren	  2012	  	  
(https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2013/omskaering-‐af-‐drengeboern)	  

• 15.	  september	  2013	  Radikale	  vedtager	  en	  resolution	  på	  partiets	  landsmøde	  om	  at	  partiet	  vil	  
arbejde	  for,	  at	  omskæring	  af	  drenge	  forbydes.	  Intact	  Denmarks	  forkvinde	  Lena	  Nyhus	  var	  til	  stede	  
og	  talte	  på	  landsmødet	  forud	  for	  vedtagelsen	  
(http://intactdenmark.wordpress.com/2013/09/10/radikale-‐debatterer-‐resolution-‐om-‐
drengeomskaering-‐pa-‐arets-‐landsmode/)	  

• 17.	  –	  20.	  september	  2013	  Intact	  Denmark	  deltog	  på	  Genital	  Autonomy	  i	  England	  

• 30.	  september	  2013	  De	  nordiske	  børneombudsmænd	  holdt	  møde	  med	  en	  række	  fremtrædende	  
læger	  og	  forskere,	  og	  de	  underskrev	  en	  udtalelse	  mod	  omskæring	  af	  drenge	  

• 1.	  oktober	  2013.	  Europarådet	  vedtog	  en	  resolution,	  der	  opfordrer	  alle	  medlemslande	  til	  at	  skride	  
ind	  med	  lovgivning	  mod	  enhver	  form	  for	  overgreb	  mod	  børns	  fysiske	  integritet,	  inklusiv	  
drengeomskæring	  

2014	  

• 10.	  februar	  2014	  Børnerådet,	  Børns	  Vilkår	  og	  Red	  Barnet	  gik	  sammen	  i	  en	  fælles	  erklæring	  mod	  
omskæring	  af	  drenge	  	  
(http://www.boerneraadet.dk/nyheder/nyheder-‐2014/boerneraadet,-‐boerns-‐vilkaar-‐og-‐red-‐
barnet-‐gaar-‐sammen-‐i-‐faelles-‐erklaering-‐mod-‐omskaering-‐lad-‐drengene-‐bestemme-‐selv)	  

• 29.	  marts	  2014	  Intact	  Denmark	  –	  Forening	  mod	  børneomskæring	  holdt	  generalforsamling	  

• 10.	  april	  2014	  Sundhedsstyrelsen	  udsendte	  Vejledning	  om	  omskæring	  af	  drenge,	  
(https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2014/vejledning-‐om-‐omskaering-‐af-‐drenge)	  	  
Der	  var	  høringssvar	  Lægeforeningen	  og	  fire	  lægelige	  selskaber,	  der	  alle	  var	  meget	  kritiske	  over	  for	  
vejledningen.	  



	  

	  

	   	   	  
Stop	  kønslemlæstelse	  af	  både	  drenge	  og	  piger	  verden	  over,	  uanset	  kulturelt	  tilhørsforhold	  eller	  forældres	  religion.	   s.	  4	  
	  

• 24.	  april	  2014	  Tre	  folketingspolitikere	  fra	  tre	  forskellige	  partier	  skriver	  en	  fælles	  kronik,	  hvor	  de	  går	  
ind	  for	  et	  forbud	  mod	  omskæring	  af	  drenge	  	  
(http://jyllands-‐posten.dk/opinion/kronik/ECE6664679/liberale-‐mod-‐boerneomskaering/)	  

• Maj	  2014	  flere	  kandidater	  fra	  forskellige	  partier	  melder	  forud	  for	  valget	  Europaparlamentet	  ud,	  at	  
de	  går	  ind	  for	  et	  forbud	  mod	  omskæring	  af	  drenge	  

• 24	  –	  26.	  juli	  2014	  The	  13th	  International	  Symposium	  on	  Genital	  Autonomy	  and	  Children’s	  Rights	  
blev	  afholdt	  i	  Boulder,	  Colorado	  i	  USA.	  Intact	  Denmark	  var	  repræsenteret	  ved	  forkvinde	  Lena	  Nyhus	  
(http://www.genitalautonomy2014.com/public/)	  

• 22.	  oktober	  2014	  Folketingets	  tværpolitiske	  netværk	  for	  seksuel	  og	  reproduktiv	  sundhed	  og	  
rettigheder	  afholdt	  høring	  på	  Christiansborg	  om	  omskæring	  af	  drenge,	  hvor	  bl.a.	  Intact	  Denmarks	  
næstformand	  Leo	  Milgrom	  holder	  oplæg	  
(http://www.tvaerpolitisknetvaerk.dk/Default.aspx?ID=31714	  og	  
https://intactdenmark.wordpress.com/2014/10/29/horing-‐om-‐omskaering-‐i-‐folketinget/#more-‐
2763)	  

	  


