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Kommentar til henvendelse fra Mikael Hertig 20. december 2021
Herved indgives kommentar til Mikael Hertigs opfordring (20.12.2021) om, at Folketingets ombudsmand
undersøger Ballerup Kommunes nyvedtagne sundhedspolitiks afsnit om forebyggelse af omskæring og
anden kønskirurgi på raske børn.

Sundhedspolitikkens ordlyd
”Ballerup Kommune vil gøre en indsats for at informere nuværende og kommende forældre om de risici, der
kan være ved omskæring samt, med udgangspunkt i princippet om ”barnets ret til egen krop” opfordre til,
at religiøst eller kulturelt begrundet omskæring eller anden kønskirurgi, som ikke er helbredsmæssigt
begrundet, udsættes til barnet selv kan tage stilling hertil.”

Mulig overtrædelse af Kommunalfuldmagten
Hertig anfører, at Ballerup kommune med vedtagelse af denne sundhedspolitik muligvis overtræder
Kommunalfuldmagten, idet han hævder, at sundhedspolitikken udgør et forbud mod omskæring og anden
kønskirurgi. Dette er dog ikke tilfældet, kommunen påtager sig alene samvittighedsfuldt at løfte den
forebyggelsesopgave, som den er pålagt i henhold til Sundhedsloven:
Sundhedslovens formålsbestemmelse §1 tilsiger at ”Sundhedsvæsenet har til formål at fremme
befolkningens sundheds samt at forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning for den
enkelte.”
Ydermere tilsiger Sundhedslovens §119 at ”Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af
kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe ramme for en sund levevis.
Stk 2. Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.”

Omskæring af raske drengebørn
Det fremgår af Notat om ikke-terapeutisk omskæring af drenge (2020), at omskæring af raske drengebørn
medfører risiko for komplikationer, endog dødsfald. Derfor har Styrelsen for patientsikkerhed i Vejledning
om ikke-terapeutisk omskæring af drenge (2020) pointeret, at forældre skal være oplyst om mulige risici før
udførelsen af indgrebet.
Vejledningen betinger endvidere, at begge forældremyndighedshavere skal give samtykke, samt naturligvis
at indgrebet skal udføres indenfor vejledningens rammer.
Det er værd at nævne, at illegale omskæringer kan straffes i henhold til Straffelovens §245, der har en
straframme på op til 6 års fængsel. Straffen kan gives til både den udførende og den opdragsgivende
person.

Såfremt barnet har en alder, hvor det selv kan have holdninger til omskæringen, skal barnets ønsker indgå i
overvejelserne.
Det anslås at 50% eller flere af alle omskæringer af raske drengebørn af børn bosiddende i Danmark ikke
registreres efter gældende vejledning. En vis andel af disse må antages at foregå illegalt.

Omskæring af raske piger og kvinder
I henhold til Straffelovens §245a er omskæring af raske piger og kvinder ulovligt og kan straffes med op til 6
års fængsel til både udførende og planlæggende personer. Der er endvidere præcedens for betinget
udvisning.

Kønskirurgi på interkønnede børn
Der fødes hvert år et antal børn med variationer i deres kønsudtryk. Disse børn kan bl.a. benævnes
interkønnede. FNs børnekomite, FNs torturkomite, Europarådets parlamentariske forsamling og Amnesty
International har blandt andre udtrykt stor bekymring for Danmarks behandling af disse børn og opfordret
til, at Danmarks praksis med tidlig kønskorrigerende operationer og andre indgreb ophører. Indgrebene er
på nuværende tidspunkt ikke strafbare.

Rettidig omhu
I lyset af ovenstående må det være tydeligt, at Ballerup Kommune med sin netop vedtagne sundhedspolitik
agerer ansvarligt og udviser rettidig omhu og omsorg overfor både børnene og deres forældre ved at løfte
forebyggelsesopgaven samvittighedsfuldt.
Denne opgave kan f.eks. varetages ved at:
-

Instruere sundhedsplejerskerne til at spørge forældre, om de overvejer at omskære eller udføre
andre former for kønskirurgi, samt drøfte regler og mulige risici grundigt med familierne.
Instruere sundhedsplejersker, pædagoger og lærere i at være opmærksomme på problematikken,
på gældende regler og lovgivning samt til at lytte til barnets evt. ønsker i den forbindelse.
Instruere alle relevante parter i at være opmærksomme på den skærpede indberetningspligt
relateret til evt. illegale indgreb.

Forfølgelse af jødiske og muslimske forældre
Hertig hævder endvidere, at Ballerup kommunes sundhedspolitik specifikt retter sig mod jødiske og
muslimske forældre. Enhver, der læser sundhedspolitikken kan dog forsikre sig om, at den er neutral i
forhold til køn, kultur, religion og etnicitet.

Stop omskæring og anden kønskirurgi på raske børn verden over, uanset køn, kultur og religion.
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Der er på nuværende tidspunkt borgere med religiøs/kulturel tilknytning til islam, jødedommen,
kristendommen og flere andre religioner og kulturer, der har tradition for ikke-terapeutisk omskæring.
___

Såfremt der skulle være spørgsmål eller kommentarer til ovenstående står Intact Denmark gerne til
rådighed.

Venligst

Lena Nyhus, forkvinde
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