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1. Inledning 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Jag ska i denna uppsats redogöra för debatten om religiös omskärelse inom judendomen i 

Sverige och internationellt under perioden 2000-2008. Jag ska redogöra för hur argumenten 

från båda sidor yttrar sig, både de som motsätter sig omskärelse och de som inte gör det. Detta 

ska jag göra utifrån olika perspektiv som religion, svensk lagstiftning, HIV och allmänhälsa. 

Mina frågeställningar är: Hur har debatten om omskärelse artat sig under 2000-talet? Vilka 

aspekter har debatterats mest om ingreppet omskärelse? 

 

1.2 Metod och material 

Min forskning har bestått av att undersöka artiklar av skilda slag, främst har jag hittat olika – 

både svenska och internationella – tidningsartiklar från läkartidningar. Jag har funnit relevanta 

tidsskrifter genom högskolebibliotekets databaser. Där har jag främst funnit de olika 

internationella artiklarna. Jag har även använt mig av litteratur och dagstidningsartiklar som 

jag funnit via respektive tidnings Internetsida. De artiklar jag använt mig av har både svensk 

och utländsk härkomst. Det har varit lite problem med att sid- och källhänvisa vissa källor då 

de inte alltid varit fullständiga. Jag har använt mig av följande tidskrifter: Dagens Nyheter, 

Svenska Dagbladet, Anthropology & Medicine, The Journal of Clinical Investigation, 

Department of Medical Ethics, Bulletin of World Health Organisation, The Journal of Family 

Practice, Urologic Nursing, Pediatrics, NyMedicin och Läkartidningen. 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

Min uppsats börjar med en bakgrund där jag hanterar olika aspekter av omskärelse och frågor 

kring det. Först skriver jag om historien gällande ingreppet och om betydelsen av omskärelse 

för den judiska befolkningen. Jag fortsätter med att ta upp toran, judarnas heliga skrift, och 

forsätter med att presentera omskärelselagen från 2001 samt FN: s barnkonvention, som ofta 

återkommer som referens i undersökningen. Sedan diskuterar jag varför denna 

omskärelsedebatt blivit stark just under 2000-talet. Efter det kommer vi till uppsatsens 

undersökning där jag tar upp olika synvinklar av omskärelse, först kommer religionen och 

dess inflytande, sedan forstätter jag med en underrubrik om hur riksdag, regering och 

Socialstyrelsen ställer sig i sammanhanget. Därefter kommer ett avsnitt om judiska 

församlingar och fortsätter sedan med en underrubrik om hiv. Sedan tar jag upp allmänhälsa 

och till sist en underrubrik om dagstidningar som diskuterar ämnet. Den fjärde delen av 
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uppsatsen består av min diskussion och analys av undersökningsdelen. Jag avslutar med en 

sammanfattning och till sist en käll- och litteraturförteckning. 

 

2. Bakgrund 
 
2.1 Historia 

I Sverige, främst under 2000-talet har och pågår det en debatt om den judiska omskärelsen, 

hebr. brit mila. Den judiska historien påvisar en stark tradition i att omskära nyfödda judiska 

pojkar. I Första Mosebok står följande: 

 
Och detta är det förbund … som ni skall hålla: allt mankön bland er skall omskäras … och detta 

skall vara tecknet på förbundet mellan mig och er. Släkte efter släkte skall våra gossebarn bland 

er omskäras, när det är åtta dagar gammalt. Men en oomskuren av mankön … han skall utropas 

ur sin släkt. Han har brutit mitt förbund.1

 

Ända sen medeltiden har dagarna efter att ett gossebarn fötts varit mycket viktiga för barnet 

och dennes mor. Det fanns ett antal ceremonier för att välkomna barnet till världen, och de 

hade som syfte att acceptera barnet in i samhället och in i de båda familjerna. De fanns även 

till för att skydda barnet från onda andar. Gossebarnet blev välkomnat till moderns och 

faderns familj genom just omskärelsen på den åttonde levnadsdagen. Omskärelsen var som 

ritual en central religiös skyldighet samt en viktig händelse i samhället i det medeltida 

Europa.2 När det gäller förälderns roll i brit mila, så åligger det varje judisk far att 

omskärelsen utförs och det av en kvalificerad person.3 Dessutom har den judiska omskärelsen 

en viktig plats i de heliga skrifterna hos judarna. Förutsättningen för att en judisk man ska få 

delta i en religiös samhörighet är att han är omskuren. Man kan vidare läsa att den rituella 

manliga omskärelsen är ett tecken på förbundet mellan Gud och Abraham då Gud träder in 

som Abrahams folks Gud. Så som det skedde med Isak, ska omskärelsen ske den åttonde 

levnadsdagen, medan Ismael – fader till det muslimska folket, var tretton år vid omskärelsen. 

I dessa båda religioner finns alltså religiösa textunderlag för att utföra rituell omskärelse av 

pojkar. Inom religionen är just denna rit en viktig del av folktillhörligheten för både judar och 

muslimer.4 I Bibeln är omskärelse en av de viktigaste falliska metaforerna och det är ett känt 

                                                 
1 Bibeln, 1 Mos 17:10-14. 
2 Baumgarten, s. 55. 
3 Halevi, s. 203. 
4 Hirchberg, Tovi, Bowald, Läkartidningen, s. 3520. 
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ingrepp bland de flesta semitiska folk, egyptier, olika afrikanska stammar och det utövas 

dessutom bland många muslimer och kristna.5

 

När det gäller muslimsk omskärelse, kan vi läsa att inom islam föreskrivs omskärelse av 

pojkar, däremot är den muslimska gruppen ny i Sverige och de sätter sina barn i den allmänna 

sjukvårdens kö för omskärelse till skillnad från många judar som sköter omskärelse privat.6 

Omskärelse är praxis från profeten Muhammed som följde profeten Abrahams sed att 

omskära barn av manligt kön. Det står däremot inget i Koranen om att det skulle vara ett krav 

att omskäras för att ingå i den muslimska gemenskapen.7

 

2.2 Toran 

Den hebreiska skriften, Tora, är en del av den judiska Bibeln tanakh och den består av tre 

delar, Tora kommer först och är den mest heliga och viktiga delen. Tora är de skrifter som 

den kristna världen benämner som moseböckerna, vilken i sig består av fem delar: 1) bereshit 

(i begynnelsen), 2) Shemot (namnen), 3) vajikra (och herrena kallade), 4) bamidbar (i öknen) 

och 5) devarim (ord). Själva ordet Tora är ett hebreiskt ord och betyder ”att undervisa” 

och ”läran”. Där finner vi inte bara en översättning som handlar om lagar utan det beskriver 

även israeliternas äldsta historia. Enligt den judiska traditionen mottog Moses en 

uppenbarelse på berget Sinai vilken han förde vidare till det judiska folket och det är ifrån 

denna uppenbarelse toran har kommit. Det är även en vittnesbörd om hur Gud ingripit för att 

straffa eller hjälpa judarna genom historien och den handlar i grund och botten om 

förhållandet mellan Gud och det judiska folket.8

 

Vi kan även finna delar om omskärelse i toran - att inte omskära sitt gossebarn på dess 

åttonde levnadsdag (vid normal födsel) är otänkbart för en judisk familj. Det innebär att man 

går emot det essentiella i sin tro. Svenska judar finns både i liberala och i konservativa 

församlingar, de liberala måhända, följer inte alla traditionsenliga judiska föreskrifter, men de 

omskär i princip alltid gossebarn. I tanakhs första del, bereshit, finner vi citatet: ”And ye shall 

be circumcised in the flesh of your foreskin; and it shall be a token of a covenant between Me 

and you. And he that is eight days old shall be circumcised among you, every male 

throughout your generations, he that is born in the house, or bought with money of any 
                                                 
5 Parrinder, s. 181. 
6 http://www.islamguiden.com/varden.shtml. 
7 http://www.islamguiden.com/cermoni.shtml. 
8 http://sv.wikipedia.org/wiki/Torah. 
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foreigner, that is not of thy seed.” (17:11-12) Vidare, i den tredje delen, vajikra, läser vi: 

“And in the eighth day the flesh of his foreskin shall be circumcised.” (12:3)9

 

2.3 Lag om omskärelse 2001:449 

År 2001 tillkom det en ny lag i Sverige, lag om omskärelse 2001:449. Denna har som syfte att 

kunna reglera och kontrollera omskärelseverksamheten i Sverige. Det är Socialstyrelsen som 

har i uppgift att följa upp verksamheten på uppdrag av regeringen ifall lagen med dess 

föreskrifter följs av olika synagogor och muslimska församlingar. För uppsatsens syfte väljer 

jag här att återge den aktuella lagen: 

 
1 § Med omskärelse avses i denna lag ett sådant kirurgiskt ingrepp i syfte att helt eller delvis 

avlägsna förhud runt penis, som inte anses utgöra hälso- och sjukvård i den mening som avses i 1 § 

hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Denna lag skall tillämpas på omskärelse av pojkar upp till 

arton års ålder. 

2 § När läkare utför omskärelse enligt denna lag eller när läkare eller sjuksköterska ombesörjer 

smärtlindring enligt denna lag gäller lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och 

sjukvårdens område, patientskadelagen (1996:799) och patientjournallagen (1985:562). 

3 § Omskärelse får utföras på begäran av eller efter medgivande av pojkens vårdnadshavare och efter 

det att vårdnadshavaren har informerats om vad ingreppet innebär. Står pojken under vårdnad av två 

vårdnadshavare, skall vad som nu sagts gälla båda. Den som skall utföra ingreppet svarar själv för att 

informationen ges eller att den ges av en medicinskt kunnig person. Sådan information skall ges 

också till pojken, om han har uppnått den ålder och mognad som krävs för att förstå informationen. 

Pojkens inställning till ingreppet skall så långt det är möjligt klarläggas. Ett ingrepp får inte utföras 

mot en pojkes vilja. 

4 § Ingreppet skall utföras med smärtlindring som ombesörjs av legitimerad läkare eller legitimerad 

sjuksköterska, under betryggande hygieniska förhållanden och med hänsyn till vad som är bäst för 

pojken. 

5 § Omskärelse får utföras endast av legitimerad läkare eller av den som har särskilt tillstånd att 

utföra omskärelse av pojkar. Annan person än legitimerad läkare får inte utföra omskärelse på pojkar 

som är äldre än två månader. 

6 § Särskilt tillstånd att utföra omskärelse får meddelas den som föreslagits av ett trossamfund där 

omskärelse ingår som en del i en religiös tradition, om personen har den kompetens som föreskrivs 

med stöd av 11 §, bedöms kunna utföra ingreppet i enlighet med de krav som gäller för ingreppet och 

i övrigt är lämplig att utföra omskärelser. Tillstånd enligt första stycket meddelas av Socialstyrelsen 

efter ansökan av den som föreslås få tillstånd. 

7 § Socialstyrelsen kan återkalla ett särskilt tillstånd att utföra omskärelse för en person som har 

utfört omskärelse på ett oskickligt eller annars olämpligt sätt eller som av andra skäl är olämplig att 

                                                 
9 http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Bible/Leviticus12.html & 

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Bible/Genesis17.html. 
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utföra omskärelser eller om tillståndet inte längre utnyttjas. Socialstyrelsens beslut om återkallelse av 

tillstånd gäller omedelbart. 

8 § Socialstyrelsen har tillsyn över den verksamhet som utövas av personer med särskilt tillstånd att 

utföra omskärelse. Socialstyrelsen har rätt att inspektera sådan verksamhet och får inhämta de 

upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen. 

9 § Den som utför en omskärelse av en pojke utan att vara legitimerad läkare eller utan att ha särskilt 

tillstånd döms till böter eller fängelse i högst sex månader. 

10 § Socialstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 

11 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om: vilken 

kompetens annan person än legitimerad läkare skall ha för att erhålla särskilt tillstånd att utföra 

omskärelse, smärtlindring, hur ingreppet i övrigt skall utföras, samt den information som skall 

lämnas till pojken och hans vårdnadshavare.10

 

2.4 Barnkonventionen, Förenta Nationerna: 

Nedan följer utvalda delar av FN: s Barnkonvention, den är till för världens alla barn och 

deras rättigheter. Eftersom vissa källor i min undersökning refererar till den bifogas relevanta 

delar av den här. 

 
Artikel 2 Alla barn är lika mycket värda. Alla barn har samma rättigheter. Ingen får 

diskrimineras. Du får inte behandlas annorlunda på grund av ditt utseende, din hudfärg, ditt kön, 

ditt språk, din religion och dina åsikter 

Artikel 3 De som bestämmer om sådant som gäller barn ska först och främst tänka på vad som 

är bäst för barnet. 

Artikel 6 Du har rätt att överleva och att utvecklas. 

Artikel 12-15 Alla barn har rätt att säga vad de tycker. Barn ska tillfrågas. Dina åsikter ska 

respekteras i alla beslut som rör dig; hemma, i skolan, hos myndigheter och domstolar. 

Artikel 18 Båda dina föräldrar har gemensamt ansvaret för din uppfostran och utveckling. De 

ska alltid först tänka på ditt bästa. 

Artikel 19 Du har rätt att skyddas mot alla former av våld, mot vanvård, misshandel och 

övergrepp. Du ska inte bli utnyttjad av dina föräldrar eller andra vårdnadshavare. 

Artikel 24 Om du blir sjuk har du rätt att få all den hjälp och vård du behöver. 

Artikel 30 Varje barns tankar och tro ska respekteras. Du som tillhör en minoritet har rätt till ditt 

eget språk, din egen kultur och din egen tro. 

Artikel 34 Du får inte utsättas för övergrepp eller tvingas till prostitution. Om du behandlas illa 

ska du få skydd och hjälp. 

                                                 
10 http://lagen.nu/2001:499. 
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Artikel 42 Alla barn och vuxna ska känna till barnkonventionen. Du har rätt att få information 

och kunskap om dina rättigheter.11

 

2.5 Lagstiftning om omskärelse och religionsfrihet: varför just denna debatt under 2000-

talet? 
En viktig fråga att ställa om omskärelsedebatten är hur barnets föräldrar ställer sig till 

omskärelse. Det är något som är svårt att svara på, men för judar handlar omskärelse först och 

främst om en religiös handling. Man kan till och med kanske påstå att det är den enda 

anledningen. Frågan en judisk förälder skulle fråga tillbaka är: varför skulle man inte omskära 

sitt gossebarn? Debatten uppkom troligtvis efter ett dödsfall 1999 i samband med en 

muslimsk omskärelse. Barnet hade blivit överdoserat med smärtstillande medel och dog. Den 

ansvarige läkaren friades senare i rätten.12 Den allmänna opinionens respons var kritisk och 

krävde konsekvenser. Uppenbarligen lyssnade Sveriges politiker och 2001 tillkom 

omskärelselagen. Judiska församlingar var upprörda och ansåg att eftersom de utför så pass få 

omskärelser, och alltid skött dem på ett korrekt sätt, borde de inte omfattas av lagen. Ett antal 

läkare yttrade sig även i debatten och hade olika synpunkter huruvida omskärelse hjälpte ett 

barn eller inte. Man hävdade till exempel bestämt att omskärelse endast hade fördelar och att 

det till exempel skyddade mot HIV-1 och andra sjukdomar. I dagens svenska, sekulariserade 

samhälle står religion i fokus, man talar ofta i religionsdebatten om religionsfrihet, 

religionsdiskriminering och om rätten till det egna valet. Debatten om omskärelse kan ses i 

ljuset av dessa diskussioner. 

 

3. Undersökning 

 

3.1 Religion 

Enligt Bengt Björksten, professor i pediatrik, handlar judisk omskärelse om en religiös och 

inte en medicinsk företeelse. Så som kristna värderar dopet, är judisk omskärelse en viktig del 

i traditionen. Han fortsätter med att säga att den smärta som gossebarnet utsätts för under 

omskärelsen är mycket kortvarig och att smärtan lätt kan reduceras med enkla medel. Han 

menar också att judiska föräldrar inte vill sina barn illa i och med omskärelsen, utan de har 

                                                 
11 http://www.bo.se/adfinity.aspx?pageid=44#1. 
12 http://www.circumstitions.com/Svenska.html#3. 
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alla själva sett hur den går till i praktiken. Händelsen är helt ofarlig och är förenad med en 

kortvarig och måttlig smärta och omskärelsen har faktiskt vissa medicinska fördelar.13

  

I en artikel från Anthropology & Medicine skriver man om omskärelse i samband med barns 

rättigheter, barns rätt till psykisk integritet. Dessa ting krockar med rätten att tillhöra en 

speciell grupp, till exempel en judisk församling. Man bör ha självklar rätt till ett kulturellt 

självbestämmande och till religiös frihet. Man gör en åtskillnad mellan religiös frihet i 

klassisk mening (rätten till att hålla, utöva och bekänna en speciell religiös tro utan att bli 

hindrad av andra människor eller av myndigheter) och religiös frihet som en frihet till sitt eget 

val. Religiös frihet i klassisk mening för judar och muslimer inkluderar alltså också att 

uppfostra barn i sin egen tro. För dem är det en helig plikt och när det gäller omskärelse är det 

en del av deras trosplikt. Icke troende eller andra människor utanför deras krets har en tendens 

att definiera religiös frihet såsom frihet av val vilket exkluderar omskärelse i en sådan ung 

ålder.14 Om man ser på religiös frihet i klassisk mening som en rättighet för en grupp kontra 

att se religiös frihet som val av frihet och som en individs rättighet kan diskussionen om 

omskärelse bli förstådd. När det gäller just omskärelse tillhör den frågan där rättigheter 

existerar.15

 

I en artikel om omskärelsens betydelse, The Significance of circumcision, skriver man om 

Guds val, vilket tar det kroppsliga livet för judar på allvar och Gud kräver helgandet av 

mänsklig existens på alla plan. Omskärelse är alltså kärnan av Guds val av folk.16 Omskärelse 

var och är en rit av maskulinitet där fadern inviger sin son i att sluta avtal med Gud. Mysteriet 

med omskärelse ökar när man granskar Gamla Testamentets största referenser till det, 

speciellt i samband med stora karaktärer som Abraham, Moses och Joshua. I redovisning med 

dess uppkomst i Moseboken 17, berättar Gud för Abraham att omskärelse är nödvändigt. Det 

är klart att omskärelse är en icke utbytbar markering i att vara en man och en medlem av 

folket med löftet.17

 

                                                 
13 Björkstén, 2003, Läkartidningen, s. 71. 
14 Anthropology & Medicine, s. 110. 
15 Anthropology & Medicine, s. 111. 
16 Goldingay, The Significance of circumcision, s. 3. 
17 Goldingay, The Significance of circumcision, s. 5. 
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3.2 Riksdag, regering och Socialstyrelsen 

I en motion till riksdagen 2006, vill moderaten Marietta de Pourbaix-Lundin att man inför en 

åldergräns på 15 år för manlig omskärelse. Hon menar att man utför omskärelse på barn som 

är några dagar gamla och att man i och med handlingen skär bort en frisk del av kroppen. Det 

är ett oåterkalligt ingrepp och spädbarn har ingen möjlighet att välja. Hon argumenterar vidare 

för att det i FN:s barnkonvention slås fast att ”barn ska skyddas mot alla former av fysiskt och 

psykiskt våld, skada eller övergrepp”. Det slås även fast i konventionen att man ska ”avskaffa 

traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa”. Då skulle en lämplig åldergräns för 

omskärelse vara 15 år, men alla medicinska ingrepp bör däremot vara tillåtna.18

 

År 2004 publicerade Socialstyrelsen en sammanfattning utifrån den insyn man har haft i olika 

synagogor i och med lagen om omskärelse 2001. Man har givit fem olika personer tillstånd att 

utföra omskärelser, fyra verksamma i judiska församlingar och en i en muslimsk. Personerna 

med tillstånd att utföra omskärelser gav smärtlindring via en legitimerad läkare eller 

sjuksköterska. Man har använt en kräm som appliceras en timme före ingreppet, 

Socialstyrelsen påpekar dock att det är nödvändigt att använda en fullgod smärtlindring. Ingen 

av de godkända rabbinerna har haft några betydande komplikationer i sina ingrepp, däremot 

har mindre komplikationer så som efterblödning förekommit. Rabbinerna har även fört en 

förteckning över vilka som omskurits. Socialstyrelsen menar att de som har tillstånd att utföra 

omskärelser följer lagar och föreskrifter.19

 

År 2007 publicerade Socialstyrelsen en rapport i och med ett regeringsuppdrag 

om ”omskärelse av pojkar”. Regeringen gav dem i uppgift att analysera varför och i vilken 

omfattning vissa pojkar omskärs utanför hälso- och sjukvården, samt att lämna förslag på 

åtgärder för att ingen pojke skall fara illa i samband med omskärelse. Däremot har man inte 

fått i uppdrag att ta ställning till om omskärelse på icke medicinska grunder ska vara tillåtet 

eller ej. Rapporten berättar att cirka 3000 pojkar omskärs i Sverige årligen, av dessa 1000 

inom den offentliga hälso- och sjukvården. De få personer som har tillstånd utanför 

sjukvården omskär dock ett mycket litet antal pojkar per år. Det finns olika slags motiv till att 

föräldrar omskär sina barn utanför hälso- och sjukvården. Olika skäl är bland annat att 

                                                 
18 de Pourbaix-Lundin, Marietta, Riksdagsmotion, 2006. 
19 Socialstyrelsen, Omskärelse av pojkar, 2005. 
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sjukvården är svårtillgänglig, att det är dyrt, att man får ett dåligt bemötande från sjukvården, 

att man har dålig kunskap om komplikationer och att man tror att det är olagligt i Sverige.20

 

I uppdraget ska Socialstyrelsen lämna konkreta förslag på åtgärder som syftar till att 

förebygga att pojkar far illa genom omskärelse. De har samlat information genom att utföra 

enkäter till huvudmän, barnavårdscentraler, trossamfund och genom intervjuer med föräldrar, 

invandrarföreningar, religiösa ledare och med personer som utför omskärelser. Ingreppet ska 

utföras med smärtlindring som utförs av legitimerad läkare eller sjuksköterska, och detta 

under trygga hygieniska förhållanden. Dessa krav gäller också självklart för personer med 

särskilt tillstånd.21 Man skriver även att syftet med att utföra tillstånd till vissa enskilda 

personer inte handlar om att öppna upp en marknad av omskärare, utan att det möjliggör att 

fortsättningsvis utföra religiösa omskärelser under trygga förhållanden utanför hälso- och 

sjukvården. 

 

Vidare har Socialstyrelsen tillsyn över verksamheten som utövas av personer med speciellt 

tillstånd och de har rätt att inspektera verksamheten och samla in de handlingar som behövs 

för en korrekt tillsyn. En person som utför en omskärelse utan speciellt tillstånd kan dömas till 

böter eller fängelse i högst sex månader. Det är även straffbart att ha utfört omskärelse utan 

någon bevisning om hur ingreppet gått till, om samtycke inte funnits av föräldrarna eller om 

förhållandena vid omskärelsen var dåliga och skador har uppkommit på barnet.22

 

I ett pressmeddelande 2007 från Socialstyrelsen skriver man att Sveriges riksdag och regering 

tidigare har beslutat att omskärelse i Sverige är tillåtet och att Socialstyrelsen fått i uppdrag att 

analysera varför vissa pojkar omskärs av personer utanför hälso- och sjukvården. Man ska ge 

förslag till riksdag och regering på olika åtgärder för att ingen pojke ska fara illa inom 

omskärelseverksamheten. Denna analys har lämnats in till regeringen och slutsatsen man drar 

av analysen är att med tanke på pojkars bästa bör det införas en lagstadgad rätt för dem att få 

omskärelse av icke medicinska skäl utförd inom hälso- och sjukvården. Alla landsting bör 

därför vara skyldiga att ge denna möjlighet. Man menar också att det är viktigt att alla berörda 

familjer får god information om vad som gäller kring omskärelse i Sverige och om riskerna 

med ingreppet. I nuläget utförs det endast omskärelse inom tio landsting och ett av dem är 

                                                 
20 Rapport Socialstyrelsen, s. 7, 2007. 
21 Rapport Socialstyrelsen, s. 10-13, 2007. 
22 Rapport Socialstyrelsen, s. 14, 2007. 
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Stockholms läns landsting som erbjuder detta genom ett privat vårdavtal. Däremot finns det 

brister i informationen kring omskärelse; om hur lagen kring detta ser ut i Sverige.23

 

3.3 Judiska församlingar 

I en artikel skriven av representanter från olika judiska församlingar diskuterar man 

nackdelarna med omskärelselagen. Man tar upp lagen som förespråkar att en specialutbildad 

religiös tjänsteman, en så kallad mohel, ska utföra ingreppet. Den judiska församlingen menar 

att grundtanken från början var att den judiska gruppen inte skulle omfattas av lagen eftersom 

deras omskärelser alltid skötts på ett bra och säkert sätt. Man skriver även att bakgrunden till 

propositionen till lagen var en statlig utredning som tillsattes efter ett tragiskt dödsfall, när en 

treårig muslimsk pojke omkommit i samband med omskärelse. Vidare i artikeln beskrivs det 

att i Sverige utförs ca 3000 omskärelser per år av religiös grund. Av dessa är det cirka 40 

stycken som utförs på judiska pojkar. Denna görs i allmänhet av en mohel men kan även 

utföras av en judisk läkare med specialistutbildning. Det har inte inträffat några incidenter i 

och med judiska omskärelser. I lagen står det att vårdpersonal ständigt måste vara närvarande 

vid en omskärelse. Den judiska gruppen blir således helt beroende av den medicinska 

personalens välvilja. Slutligen skriver man att lagen om omskärelse oavsiktligt väckt frågan 

ifall de som en religiös grupp kan fortsätta leva i Sverige.24

 

3.4 HIV 

Definition HIV: själva termen står för humant immunbrist virus och är ett så kallat retrovirus 

med relativ låg smittsamhet. Vad som är utmärkande för ett retrovirus är att de lagras i 

kroppens arvsmassa och en hiv infektion läker inte ut spontant utan den smittade bär på 

viruset resten av livet. Däremot kan blod och andra kroppsvätskor vara smittsamma för andra 

under längre perioder, även om smittsamheten vid exponering inte är särskild stor. Smittan 

kan överföras via samlag och från en infekterad kvinna till hennes nyfödda barn. Man kan 

även smittas om man får i sig blod eller vävnad från en smittad person, t.ex. vid sprutor eller 

blodtransfusioner.25

 

Enligt läkaren Roger Short vid Royal´s Women´s Hospital i Australien har man funnit belägg 

för att icke omskurna män löper större risk för att infekteras av HIV än vad omskurna män 

                                                 
23 Socialstyrelsen, pressmeddelande, 2007. 
24 Abramowicz, Läkartidningen, s. 3835. 
25 http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/hivinfektion/. 
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gör. Forskarna menar att orsaken till detta är att HIV-viruset infekterar vissa celler som finns 

på insidan av mannens förhud vilken tas bort vid en omskärelse. Cellerna på insidan av 

förhuden innehåller receptorer för HIV och gör dem därmed extra mottagliga för att infekteras. 

Ett exempel som presenteras i artikeln är från några par i Uganda där kvinnorna var HIV-

smittade medan deras män inte var det. Under en period av två och ett halvt år förekom inga 

nya infektioner av HIV hos de omskurna männen, däremot så infekterades 40 av 137 män 

som inte hade omskurits. Forskarna menar att om man vill minska antalet HIV-positiva i vissa 

utsatta länder bör man omskära män i större omfattning.26

 

I en stor studie från 2004 var det 2 298 stycken HIV-negativa män i Indien som under en sju 

års period blev regelbundet testade och kom på läkarbesök. De blev utfrågade om sexuellt 

beteende och sociodemografiska faktorer, blev testade för HIV-1 och andra sexuellt 

överförbara sjukdomar. De blev åtskilda av att vara omskurna eller ej. Resultatet av 

jämförelsen mellan grupperna var att de icke omskurna männen inte hade något skydd och att 

risken minskade 6-7 gånger i gruppen av omskurna män. Andra studier har visat att man var 

mer resistent mot HIV genom att vara omskuren men inte mot andra sexuellt överförbara 

sjukdomar. En förklaring till det var att skyddseffekten kan vara att förhuden innehåller 

mängder av målceller från HIV-1 i form av CD4-positiva T-celler. Sammanfattningsvis 

diskuterar man huruvida omskärelse kan vara ett stort steg i preventiv metod för att hejda 

ökningen av HIV-positiva i världen, och att det inte går att besluta sig än utifrån studien.27

 

I en artikel i WHO: s Bulletin of the World Health Organisation kan vi läsa om hur man ser 

på omskärelse som ett skydd mot HIV-infektioner i Afrika. I bland annat Swaziland har 

hälsoministern backat upp ett projekt där man utbildar läkare och sjuksköterskor i omskärelse. 

Detta har resulterat i att många människor har vänt sig till sjukvården för att få en sådan 

procedur genomförd. Fördelar med omskärelse sägs vara att det är relativt billigt, det kan 

utföras i olika åldrar och det är fysiskt, en livslång positiv förändring. François Venter, 

klinikchef på Witwaterand Universitetet i Johannesburg, menar att omskärelse är ett av de 

mest starka verktygen för att förebygga HIV. En annan stor fördel enligt Venter är att det är 

en kort operation som tar 16-20 minuter att utföra, och har en livslång effekt hos patienten. 

Nackdelarna med omskärelse i Swaziland är att det saknas utrustning på sjukhusen, som steril 

utrustning och kirurgiska instrument, vilket leder till osäkra operationer. En annan nackdel är 

                                                 
26 Short, Ny Medicin, 2000. 
27 Läkartidningen, nr 36, volym 101, 2004. 
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att män som blivit omskurna och behöver läka är mer utsatta för att bli HIV-infekterade. 

Patienten måste vara avhållsam i 3-4 veckor. Den största potentiella faran är att en nyligen 

omskuren man vaggas in i en falsk säkerhet om att omskärelse är en slags osynlig kondom. 

Detta kan leda till att vissa män utsätter sig för större sexuella risker och då kanske blir HIV-

smittade. Det allmänna ställningstagandet hos WHO är att säker omskärelse ska ske i 

områden där det finns en efterfrågan. De har även producerat en teknisk manual, Male 

circumcision under local anasteshia, vilket är en hjälpmanual om manliga omskärelser hos 

nyfödda, tonåringar och vuxna.28

 

I en amerikansk medicinsk tidskrift kan vi hitta en artikel om spridningen, behandlingen och 

förebyggandet av HIV-1. Man skriver bland annat om mänsklig känslighet/mottaglighet för 

viruset. Studier har visat att en borttagen mutation i genkoden CCR5 ger ett stort skydd för 

HIV-1 infektioner och även fler genetiska faktorer med mindre stark påverkan av förvärv av 

HIV-1 infektioner har rapporterats. Manlig omskärelse erbjuder ett stort skydd från HIV-1 

infektioner, detta förmodligen genom borttagning av en lätt störd ingångsportal som 

innehåller cellmål för HIV-1.29 Vidare, möjligheter för att förhindra HIV-1 infektioner kan bli 

indelade i fyra olika kategorier, 1) högrisk grupper, t.ex. omskärning, kondomer, 2) de med 

stark sannolikhet av tidigare exponering av HIV-1, 3) de som redan är smittade.30 När det 

gäller manlig omskärelse har man i tre slumpmässiga och kontrollerade tester påvisat god 

effekt när det gäller att minska överföringen av HIV-1 från kvinna till man. Resultatet visar på 

en minskning av 50-60 procent medan kvinnorna som använde pessar inte visade på något 

skydd mot att infekteras. Detta påvisar att det är män som är den primära måltavlan för HIV-1 

i ett parförhållande.31

 

I Dagens Nyheters kan vi läsa att WHO utfört studier som visat att omskärelse halverar risken 

för män att drabbas av HIV. Under mars 2007 gick FN:s aidssekretariat Unaids ut med nya 

rekommendationer till medlemsländerna för att bekämpa hiv-spridningen. Ingreppet får störst 

effekt i länder med hög nivå av hiv-smittade och man vill, speciellt i Afrika, satsa på ökad 

tillgänglighet av sjukvård, och åtgärden ger snabbast effekt om länderna i första hand 

prioriterar åldersgrupper som är mest utsatta för smittan. Nya uppskattningar visar även att 

                                                 
28 Bulletin of the World Health Organisation, nr 87, 2006. 
29 Journal of Clinical Investigation, s. 1247. 
30 Journal of Clinical Investigation, s. 1250. 
31 Journal of Clinical Investigation, s. 1251. 
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över en 20 års period skulle manlig omskärelse minska antalet nya Hiv-fall med ca 5,7 

miljoner bara i Afrika, och därigenom förhindra tre miljoner dödsfall under samma period. 

 

Man har utfört två försök i Uganda respektive Kenya och de visade så pass goda resultat att 

de ansvariga forskarna beslöt sig för att avbryta studierna i förtid på grund av dess framgång. 

Kevin de Cock, talesman på WHO säger att ”de nya rekommendationerna betyder att svårt 

drabbade länder nu har ytterligare en åtgärd för att minska risken för smittspridningen bland 

heterosexuella män. En upptrappning av omskärelserna i sådana länder kommer att ge 

omedelbara fördelar för dessa människor”. WHO rekommenderar att de olika länderna bör 

integrera omskärelse tillsammans med andra åtgärder för att motverka hiv-spridning, så som 

hiv-testning, främjande av kondomanvänding och säkert sex. I artikeln intervjuas Lars Olof 

Kalling, svensk hiv-expert, som säger att han inte ifrågasätter att man använder omskärelse 

som skydd mot infektioner, däremot tror han att det kan vara svårt att praktiskt tillämpa 

WHO:s riktlinjer. Eftersom omskärelse baseras på frivillig grund kan det vara svårt med 

regeringsstyrda kampanjer. Det handlar även om länder med låga sjukvårdsresurser och det 

kan bli svårt att hitta tillgänglig sjukvårdspersonal som utför ingreppen.32

 

Det amerikanska departementet för klinisk bioetik har publicerat en artikel om omskärelse 

och hiv-förebyggande forskning. Där tar man bland annat upp rådgivning, användande av 

kondom och hiv-mediciner. Ett konsekvent användande av kondomer är en effektiv metod för 

att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar, däremot måste utredare gynna denna metod, 

snarare än att tvinga människor att använda kondom. Var och en bestämmer ändå i slutändan 

om de använder skyddet eller inte. Å andra sidan har rådgivning en okänd effekt av 

spridningen av hiv-infektioner. Vissa studier påvisar dock att just rådgivning minskar 

riskbeteenden, medan andra menar att denna metod inte är pålitlig då den är temporär. 

Rådgivning mot riskbeteenden är en del av plikten av att vidarebefordra information snarare 

än ett försök att ha det som ett verktyg för intervention. Precis som med kondom som skydd 

för hiv-spridning, är rådgivning ett beslut för var och en att ta. De etiska kraven på rådgivning 

och kondomer som del av förebyggande hiv-behandling är baserade på några generella krav: 1) 

tillförse relevant information till deltagare i kliniska tester, 2) att inte hejda eller sätta upp 

barriärer för tillgång av kända preventiva metoder, 3) att aktivt gynna användandet av kända 

preventiva metoder. I dagsläget verkar det nämligen inte finnas någon etisk plikt att se till att 

                                                 
32 Annika Nilsson, Dagens Nyheter, 2007. 
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deltagare i behandlingar får utnyttja effektiva preventiva metoder. Baserat på dessa krav ska 

utredare vara pliktbundna till att: 1) informera deltagare i behandlingar av de kända effekter 

av omskärelse som ett medel att minska risken för hiv-infektionsrisk, 2) inte hejda eller 

avskräcka deltagare i behandling från att bli omskurna, 3) aktivt främja omskärelse som ett 

led i en rådgivningsprocess. Slutligen kan vi läsa i artikeln att om omskärelse skulle bevisat 

vara ett allmänt rekommenderad standardingrepp skulle det uppstå en plikt att tillförse detta 

till deltagare i forskning.33

 

Det diskuteras vidare om omskärelse och etik i en artikel i tidningen Anthropology & 

Medicine. De tar upp medicinsk etik gällande riter där blod är involverat, omskärelse bland 

annat. Inom kristendomen är omskärelser av pojkar inte definierat som en rit, man anser att 

omskärelse är onödigt då man har dopet som rit vilket markerar tillräckligt att personen i 

fråga blir välkomnat in i den religiösa gemenskapen. Genom tiden har omskärelse blivit 

accepterat i västvärlden och kristna familjer är bekanta med ingreppet genom Bibeln och i och 

med närvaron av judiska församlingar i Europa har pojkar blivit omskurna i århundraden. I 

Nederländerna har pojkar blivit omskurna på ett traditionellt sätt och under medicinsk 

övervakning, däremot inte i någon större skala, man utför omskärelser på judiska, muslimska 

och barn till afrikanska föräldrar. Det ses som ett uttryck för ett multikulturellt samhälle.34 

Skribenten menar också att omskärelse hos pojkar och flickor värderas och döms väldigt olika, 

att omskära pojkar ses som något harmlöst och kanske till med som något onödigt. Hos 

flickor som däremot omskärs, är det väldigt annorlunda, det bedöms som en utdöd sed från 

barbariska tider och områden vilket inte alls passar in i vårt västsamhälle. Omskärelse av 

pojkar verkar bedömas som något helt normalt, däremot kan emotionella och medicinska 

problem uppstå senare i livet.35

 

3.5 Allmänhälsa 

Enligt en artikel som publicerats i The Journal of Family Practice hävdar man att det finns 

bevis för att omskärelse hos spädbarn minskar både urinvägsinfektioner, förhudsförträngning, 

penisinflammationer och andra sjukdomar länkade till det manliga könsorganet. Detta gäller 

även cancer och sexuellt överförbara sjukdomar. I en liknande studie bevisas det att 

omskärelse minskar risken för peniscancer, denna studie innefattar 582 stycken fall där ingen 

                                                 
33 Department of Medical Ethics, vol 368, 2006. 
34 Anthropology & Medicine, s.107. 
35 Anthropology & Medicine, s.112. 
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av patienterna har blivit omskurna. I ett annat liknande fall med 89 stycken patienter med 

peniscancer visar att endast två av dem blivit omskurna. Däremot menar man inte att 

omskärelser skyddar mot sexuellt överförbara sjukdomar, förutom HIV och varbildningar i 

genitalierna. Man kan även läsa att en grov uppskattning av dem som blir omskurna endast av 

medicinska skäl är 2-10 procent, oftast som följd av förhudsförträngning.36

 

I den amerikanska tidskriften Pediatrics behandlar och undersöker man risker med den gamla 

metoden metzizah för judisk omskärelse. Inledningsvis beskrivs det att ca 60-90 procent av 

alla judar i USA omskärs. Omskärelse leder till bland annat minskade risker för 

urinvägsinfektion hos nyfödda till pojkar upp till två års ålder. Även sjuklig 

förhudsförträngning minskas i och med ingreppet där förhuden helt tas bort, samt 

inflammationer på övre del av penis och förhudsinflammation. Det rapporteras även att alla 

sexuellt överförbara sjukdomar är mer vanliga hos män som inte är omskurna. Både direkta 

och mer långvariga komplikationer av rituell omskärelse är ovanliga på grund av de 

noggranna förberedelserna av omskärelser enligt judisk lag. Endast en så kallad mohel är 

kvalificerad att utföra en omskärelse. Den består i grunden av tre olika steg: 1) bortskärning 

av förhud, 2) klyvning av förhudens inre linje för att underlätta borttagandet av hela glansen 

och 3) sugandet av blod från såret. Förr i tiden brukade mohelen ta lite vin från sin mun, sätta 

sina läppar mot den del man opererade och suga bort mixen av blod och vin. Detta sista steg 

var något man upprepade tills blödningen stoppades helt. Det är just denna sista och tredje del 

som har bildat kontrovers. Man har funnit i studier att omskurna gossebarn blivit smittade av 

herpes och lidit av olika komplikationer, till och med livslånga sjukdomar.37

 

Enligt en amerikansk läkartidning, Urologic nursing, visar en studie utförd under en 10 års 

period, att bara 20 procent av den manliga populationen i USA är omskurna, och att denna 

grupp utsätts för 75 procent mer urinvägsinfektioner, vilket är en tiofaldig ökning. Artikeln 

behandlar även olika begrepp inom ämnet omskärelse. Man skriver bland annat om olika 

faktorer som kan vara argument för både för- och emotsidan gällandes omskärelse. En av 

dessa är blödningsrubbningar i familjehistoriken. Ett annat exempel är bilateral bråck, om ett 

gossebarn lider av detta skall man inte omskära på grund av risken för återkommande bråck.38

 

                                                 
36 The Journal of Family Practice, 2005, s. 81. 
37 Paediatrics, 2004, s. e259. 
38 Urologic Nursing, 2006, s.186-187. 
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3.6 Dagstidningar 

I Svenska Dagbladet skriver man i artikeln ”Dåligt skydd för omskurna pojkar” att pojkar som 

omskärs inte får det skydd som lagen skulle kunna ge dem. Ingreppet ger färre komplikationer 

hos mindre pojkar men olika risker och smärtor hos barnet diskuteras. Omskärelselagen 

kräver smärtlindring och problemet är att många pojkar omskärs utan någon slags tillsyn 

överhuvudtaget. Ett okänt antal omskärelser sker utan tillstånd och barnet slussas till 

sjukvården på grund av komplikationer och föräldrarna vägrar berätta vem som utfört 

ingreppet. Då handlar det direkt om ett lagbrott och ska anmälas säger Torsten Mossberg, chef 

för Socialstyrelsens tillsynsenhet och ansvarig för utvärdering av lagen. I riksdagens 

socialutskott invände Kia Andreasson (mp) före laginträdet 2001 mot att kravet att läkare ska 

utföra ingreppet inte ska gälla för barn under två år. Andreasson menar att smärthantering är 

särskilt komplicerad när det gäller små barn. Andreasson hävdar att ett så smärtsamt och 

irreparabelt ingrepp överhuvudtaget inte ska få utföras på barn i religionens namn, utan man 

ska vänta tills barnet är gammalt nog att själva kunna ta beslutet.39

 

I Svenska Dagbladet diskuterar barnkirurgen Peder Drott omskärelse. Han menar att rätten till 

omskärelse bara kan vara individens rätt. Föräldrar eller kollektivets önskemål måste stå 

tillbaka. Detta eftersom små pojkar inte kan förstå ingreppets karaktär eller dess konsekvenser. 

Sverige har som land undertecknat barnkonventionen och svensk sjukvård har anslutit sig till 

kriterierna hos NOBAB (nordisk förening för sjuka barns behov). I dessa dokument slås det 

tydligt fast att barnen ska informeras och ha ett medinflytande över den vård som ges och 

barnets integritet ska respekteras. I andra fall utgör detta inga problem vid bemötandet i 

situationer där barn och vuxnas intressen kollider. Till exempel vid barnmisshandel där den 

vuxnes aggressivitet går ut över barnet och kolliderar med barnets rätt till trygghet, där tar vi 

barnets parti utan problem. Att se föräldrars önskan om att avlägsna kroppsdelar som en 

rättighet är absurt. Omskärelse av pojkar har av förespråkare beskrivits som komplikationsfria 

åtgärder med enbart positiva konsekvenser. Vi läser även att det idag inte finns någon 

vetenskapligt bevisad positiv effekt av omskärelse, tidiga rapporter om minskad frekvens av 

HIV hos omskurna män är långt ifrån klara. I just det ämnet borde livsfaktorer vara mer 

avgörande än själva omskärelseingreppet. Negativa effekter och konsekvenser av omskärelse 

är väl kända, mest vanligt är urinrörsförträngning vilket kan leda till njurskador, nedsatt 

känslighet i huden på ollonet vilket motsvarar dubbel kondomanvändning, något som snarare 

                                                 
39 Ingrid Persson, Svenska Dagbladet, 2005. 
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leder till ökad risk för spriding av HIV. Själva rätten till omskärelse kan bara som sagt vara 

individens rätt, kollektiv stympning utifrån andras önskemål är inte etiskt försvarbart. Om 

svensk sjuk- och hälsovård ska utföra dessa ingrepp måste det ske på vuxna män, vilka kan se 

en större överblick av konsekvenser.40

 

I en replik till ovan nämnda artikel, skriver Bengt Björkstén, också i Svenska Dagbladet, att 

Drott gör en hårresande jämförelse mellan omskärelse och barnmisshandel och påstår att 

omskärelser inte har några som helst positiva effekter. Björkstén hävdar istället att risken för 

njurbäckeninflammation hos omskurna pojkar är mindre än en tiondel och peniscancer är i 

princip okänt hos omskurna män samt att risken för hiv-infektion är 75 procent mindre. Detta 

baserar han på väl gjorda studier, vilka har publicerats i ledande vetenskapliga tidsskrifter. 

Men han menar även att Drott har rätt i sin kritik gällande omskärelse av äldre pojkar som 

utförs av inkompetenta personer under primitiva förhållanden.41

 

4. Diskussion och analys 
Själva ämnet omskärelse väcker hos de allra flesta mycket negativa associationer. Man kanske 

föreställer sig ett sceneri ute på en afrikansk landsbygd där ett barn blir hållet ned på marken 

av några vuxna medan någon skär sönder barnets underliv med en rostig förskärare. Kanske 

man ser framför sig hur ett barn ligger på ett bord och skriker av smärta medan någon skär 

bort dess förhud utan att be om lov och traumatiserar barnet för livet. Det finns många som 

tror att när det gossebarnet växer upp kommer han aldrig att uppleva sexuell njutning då hans 

förhud är borttagen. 

 

Det är viktigt i sammanhanget att skilja på kulturell, religiös och medicinsk omskärelse. När 

det gäller kulturell omskärelse handlar det oftast om vissa grupper i Afrika där man utför 

omskärelse som en rit och som en sedvänja, det är normen för att ingå i det vuxna livet och in 

i gemenskapen. Det är svårtbegripligt för de allra flesta och det är svårt att förstå denna rit, 

vissa hävdar att det är vedervärdigt och oetisk. När det gäller medicinsk omskärelse, vilket är 

något som jag behandlat mycket i undersökningen, handlar det om barn som kommer att bli 

sjuka ifall man inte utför ingreppet, till exempel förhudsförträngning. Detta är något vanligt 

förekommande i västvärlden och är socialt accepterat. 

 
                                                 
40 Peder Drott, Svenska Dagbladet, 2007. 
41 Bengt Björkstén, Svenska Dagbladet, 2007. 
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Om man ställer sig frågan: skulle jag acceptera att min son blev omskuren? – händer något 

helt annat i tankeprocessen. Min första reaktion är att jag personligen inte skulle göra det av 

religiös bakgrund, utan den skulle i så fall endast vila på medicinsk grund. En annan sak som 

slår mig är att jag funderar på hur min son skulle uppleva ingreppet senare i sitt liv, under sina 

vuxna år, har ingreppet omöjliggjort det för honom att få uppleva normala sexuella relationer? 

Har ingreppet utförts i onödan? Min personliga slutsats är att jag i slutändan endast skulle 

kunna tänka mig att omskära min son ifall det existerade ett medicinskt behov, det finns ingen 

annan anledning att utföra ingreppet. De artiklar som jag redovisat i uppsatsen säger det 

ganska enstämmigt – det kan uppstå komplikationer och varför då riskera något som 

egentligen är ett onödigt ingrepp. 

 
Många läkare och experter har uttalat sig i olika artiklar, de flesta anser att omskärelse är en 

bra preventiv metod för olika sjukdomar som förhudsförträngning, peniscancer etc. Vissa 

tycker däremot att omskärelse är en stympning av kroppen och att det är fel att utföra ett så 

stort ingrepp på en bebis som inte valt att få förhuden borttagen. 

 

Den internationella organisationen WHO verkar bland annat för att påverka och stoppa hiv-

spridningen i världen, speciellt i Afrika där den är utbredd. Enligt deras anvisningar, bör 

omskärelse, efter positiva studier, rekommenderas som ett ingrepp för att motverka hiv-

spridning. Detta gäller såklart efter behov och WHO har inte än så länge mer än 

rekommenderat ingreppet. Däremot skulle jag säga att när en så erkänd organisation går ut 

och rekommenderar omskärelse, betyder det att det i viss mån har bevisats att omskärelse kan 

och har förebyggt hiv-infektioner. 

 

Det svenska organet Socialstyrelsen har efter laginförandet 2001 (lag om omskärelse) följt 

upp och utfärdat tillstånd till särskilda personer att utföra omskärelse. De rapporter jag 

redovisat visar att uppföljningen har fungerat väl. De som har särskilt tillstånd att utföra 

omskärelse har inte visat upp brister och de har därmed fortsatt tillstånd. Man kan alltså dra 

slutsatsen att efterkontrollen har fungerat och att de olika judiska och muslimska 

församlingarna hanterat allt korrekt efter laginträdet. 

 

Jag kan däremot förstå kritiken som kommit från judiskt håll; att de judiska församlingarna 

alltid skött sina omskärelser bra och att de utför ett väldigt litet antal i jämförelse med 
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muslimska församlingar, och att de därför har krävt att få stå utanför lagstiftningen. Men även 

om jag kan förstå deras kritik kan man inte stå utanför lagen. Vi är alla lika inför lagen och 

varför skulle då de inte omfattas av lagstiftningen. Man kan inte förvänta sig att stå utanför 

lagen bara för att man hitintills skött sig bra. De nämner även en viss kritik mot att bli 

beroende av sjukvårdspersonals goda vilja under omskärelser. Man kan tycka att judar blir 

diskriminerade och att det verkar orimligt att ha en lag som härstammar från ett dödfall i ett 

icke judiskt sammanhang. Men en specifik grupp kan inte förvänta sig särbehandling om inte 

speciella orsaker anges. I slutändan tillkom lagen för att skydda alla barn i Sverige, det är ett 

faktum som är svårt att argumentera mot. 

 

5. Sammanfattning 
I den här uppsatsen har jag behandlat ämnet omskärelse, snarare mer konkret den debatt som 

pågått under 2000-talet, både i Sverige och internationellt – den påvisar en stor likhet i 

argumentation. Här följer en sammanfattning av mitt resultat. 

 

Religion. Judisk omskärelse handlar om en religiös och inte en medicinsk företeelse. Den 

smärta som gossebarnet utsätts för under akten är kortvarig och smärtan kan reduceras med 

enkla medel. Händelsen är ofarlig och förenad med kortvarig och måttlig smärta med 

medicinska fördelar. Religiös frihet i klassisk mening för judar och muslimer inkluderar att 

uppfostra barn i sin egen tro. Det är en helig plikt att omskära och del av deras trosplikt. 

Omskärelse symboliserar guds val av folk och var och är en rit av maskulinitet där fadern 

inviger sin son i att sluta avtal med gud. I redovisning av omskärelsens uppkomst i 

Moseboken berättar Gud för Abraham att det är nödvändigt. 

 

Regeringen och Socialstyrelsen. Riksdagskvinnan Lundin vill införa 15 årsgräns på 

omskärelse genom en motion 2006. Hon är kritisk till att man skär bort en frisk del av 

kroppen, att ingreppet är oåterkalligt och att barnet inte har någon möjlighet att välja. 

Dessutom går det emot FN: s barnkonvention. I en sammanfattning från Socialstyrelsen 2004, 

om 2001 års laginträde, visas goda resultat från insyn i synagogor. Fem personer har fått 

tillstånd, fyra judiska och en muslimsk person. Dessa har gett smärtlindring under ingreppet 

och man har inte stött på några större komplikationer. Man menar att de som har tillstånd 

följer lagar och föreskrifter för omskärelse. Under 2007 publicerade Socialstyrelsen en 

rapport i och med ett regeringsuppdrag från 2006. Man skulle analysera varför och i vilken 
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omfattning vissa pojkar omskärs utanför hälso- och sjukvården, samt lämna förslag på 

åtgärder för att ingen pojke ska fara illa i samband med omskärelse. Rapporten berättar att ca 

3000 pojkar omskärs varje år i Sverige, och ca 1000 av dem inom offentlig sjuk- och 

hälsovård. Varför föräldrar omskär sina barn utanför sjukvården beror bland annat på att 

sjukvården är svårtillgänglig, att det är dyrt, dåligt bemötande från sjukvården, dålig kunskap 

om komplikationer, tron om att det är olagligt med omskärelse av icke medicinska skäl. Man 

läser även att syftet med att utföra tillstånd till vissa enskilda personer inte handlar om att 

öppna upp en marknad av omskärare utan att det möjliggör att utföra religiöst karakteriserade 

omskärelser under trygga förhållanden. En person som utför en omskärelse utan tillstånd kan 

dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. 

 

Judisk församling. I en artikel skriven av olika representanter från judiska församlingar 

skriver man bland annat att den judiska församlingen från början inte skulle ha omfattats av 

omskärelselagen då deras omskärelser alltid har skötts på ett bra och säkert sätt. Bakgrunden 

till propositionen om lagen var att en statlig utredning tillsattes efter ett tragiskt dödsfall när 

en treårig muslimsk pojke omkommit i samband med omskärelse, man hade givit honom för 

mycket smärtstillande. I lagen står det bland annat att vårdpersonal ständigt måste vara 

närvarande vid en omskärelse och den judiska gruppen blir då helt beroende av den 

medicinska personalens välvilja. Omskärelse är en religiös tradition och inte ett medicinskt 

ingrepp och lagen om omskärelse väcker oavsiktligt frågan ifall judar som religiös grupp kan 

fortsätta leva i Sverige. 

 

HIV. Vid ett sjukhus i Australien har man funnit belägg för att icke omskurna män löper 

större risk för att infekteras av HIV än vad omskurna män gör. Forskarna säger att orsaken till 

detta är att själva viruset infekterar vissa celler som finns på insidan av mannens förhud, 

vilken tas bort vid omskärelse. Cellerna på insidan av förhuden innehåller receptorer för HIV 

vilket gör dem extra mottagliga för att infekteras. I en stor studie i Indien 2004 blev 2298 hiv-

negativa män under en sju års period regelbundet testade och intervjuade, de åtskiljdes av att 

vara omskurna eller inte. Resultatet av jämförelsen var att de icke omskurna männen hade 

dåligt skydd och att risken för hiv-1 infektion minskade 6-7 gånger i gruppen av omskurna 

män. Andra studier visade att man även var mer resistent mot hiv genom att vara omskuren, 

men inte mot andra sexuellt överförbara sjukdomar. 
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I en artikel från WHO läser vi om hur man ser på omskärelse som ett skydd mot hiv i Afrika. 

Klinikchefen på Witwaterands universitet i Johannesburg menar att omskärelse är ett av de 

starka verktygen för att förebygga hiv och en stor fördel är att operationen endast tar 16-20 

minuter men ändå har en livslång effekt hos den enskilde. En nackdel är att män som blivit 

omskurna och ska läka är utsatta för högre risk för att bli infekterade, så under 3-4 veckors tid 

måste patienteten vara avhållsam. Det är en stor potentiell fara att invaggas i falsk säkerhet att 

omskärelse fungerar som en osynlig kondom. WHO:s allmänna ståndpunkt i ämnet är dock att 

säker omskärelse bör ske i områden där det finns en efterfrågan. I en amerikansk 

medicintidskrift hanterar man spridning, behandling och förebyggande av hiv-1. Genetiska 

studier har visat att en borttagen mutation i genkoden CCR5 ger ett stort skydd från hiv-

infektioner. Manlig omskärelse erbjuder ett stort skydd från hiv-1 infektioner och detta 

förmodligen genom borttagning av en lätt störd ingångsportal som innehåller cellmål för hiv-1. 

 

Allmänhälsa. I en amerikansk medicintidskrift hävdar man att det finns bevis på att 

omskärelse hos spädbarn minskar urinvägsinfektioner, förhudsförträngning, 

penisinflammationer och andra sjukdomar länkat till det manliga könsorganet. Det gäller även 

för cancer och sexuellt överförbara sjukdomar. De som blir omskurna av medicinska skäl är 

ca 2-10 procent, som följd av en förhudsförträngning. En annan tidskrift menar på att också 

sjuklig förhudsförträngning minskas i och med ingreppet där förhuden helt tas bort. Det gäller 

även för inflammationer på övre del av penis och förhudsinflammation. En tredje medicinsk 

tidskrift hävdar att man under en 10 års period utfört en studie och att man kommit fram till 

att 20 procent av den manliga populationen i USA omskärs och att just denna grupp utsätts för 

75 procent fler urinvägsinfektioner, vilket är en tiofaldig ökning. Man tar upp olika specialfall 

som kan verka för eller emot omskärelse av spädbarn, dessa är: prematurbarn, 

blödningsrubbningar i familjehistorik och bilateral bråck. 

 

Dagstidningar I en artikel i Svenska Dagbladet skriver man att de pojkar som omskärs inte 

får det skydd som lagen ska ge dem. Problemet är att det utförs omskärelser av icke godkända 

personer och de pojkar som skadas slussas vidare till sjukvården där de involverade inte 

berättar vem eller hur ingreppet utförts. Där handlar det direkt om ett lagbrott och ska anmälas 

menar Mossberg, chef för tillsynsenheten på Socialstyrelsen. 

 

I Svenska Dagbladet skriver vidare barnkirurgen Drott om omskärelse. Han menar att det bara 

kan vara en individs beslut ifall det ska utföras, alltså att barnet bör bestämma detta själv. 
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Detta eftersom små barn inte förstår vidden av ingreppet och dess konsekvenser. Han jämför 

det med barnmisshandel där en vuxens aggressivitet går ut över barnet och kolliderar med 

dess trygghet, där tar vi barnets parti utan att tveka. Han pekar på negativa effekter som 

urinrörsförträngning vilket kan leda till njurproblem och nedsatt känslighet på huden på 

ollonet. I en artikel i Dagens Nyheter läser vi att WHO utfört studier som visat att omskärelse 

halverar risken för att män ska drabbas av hiv. Under 2007 gick FN: s aidssekritariat Unaids 

ut med nya rekommendationer till medlemsländerna för att bekämpa hiv-spridningen. Man 

vill speciellt satsa på Afrika och en ökad tillgänglighet av kirurgin vilket skulle kunna minska 

hiv-spridningen i Afrika med 5,7 miljoner under en 20 års period. 
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1. Inledning

1.1 Syfte och frågeställningar

Jag ska i denna uppsats redogöra för debatten om religiös omskärelse inom judendomen i Sverige och internationellt under perioden 2000-2008. Jag ska redogöra för hur argumenten från båda sidor yttrar sig, både de som motsätter sig omskärelse och de som inte gör det. Detta ska jag göra utifrån olika perspektiv som religion, svensk lagstiftning, HIV och allmänhälsa. Mina frågeställningar är: Hur har debatten om omskärelse artat sig under 2000-talet? Vilka aspekter har debatterats mest om ingreppet omskärelse?

1.2 Metod och material

Min forskning har bestått av att undersöka artiklar av skilda slag, främst har jag hittat olika – både svenska och internationella – tidningsartiklar från läkartidningar. Jag har funnit relevanta tidsskrifter genom högskolebibliotekets databaser. Där har jag främst funnit de olika internationella artiklarna. Jag har även använt mig av litteratur och dagstidningsartiklar som jag funnit via respektive tidnings Internetsida. De artiklar jag använt mig av har både svensk och utländsk härkomst. Det har varit lite problem med att sid- och källhänvisa vissa källor då de inte alltid varit fullständiga. Jag har använt mig av följande tidskrifter: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Anthropology & Medicine, The Journal of Clinical Investigation, Department of Medical Ethics, Bulletin of World Health Organisation, The Journal of Family Practice, Urologic Nursing, Pediatrics, NyMedicin och Läkartidningen.

1.3 Uppsatsens disposition

Min uppsats börjar med en bakgrund där jag hanterar olika aspekter av omskärelse och frågor kring det. Först skriver jag om historien gällande ingreppet och om betydelsen av omskärelse för den judiska befolkningen. Jag fortsätter med att ta upp toran, judarnas heliga skrift, och forsätter med att presentera omskärelselagen från 2001 samt FN: s barnkonvention, som ofta återkommer som referens i undersökningen. Sedan diskuterar jag varför denna omskärelsedebatt blivit stark just under 2000-talet. Efter det kommer vi till uppsatsens undersökning där jag tar upp olika synvinklar av omskärelse, först kommer religionen och dess inflytande, sedan forstätter jag med en underrubrik om hur riksdag, regering och Socialstyrelsen ställer sig i sammanhanget. Därefter kommer ett avsnitt om judiska församlingar och fortsätter sedan med en underrubrik om hiv. Sedan tar jag upp allmänhälsa och till sist en underrubrik om dagstidningar som diskuterar ämnet. Den fjärde delen av uppsatsen består av min diskussion och analys av undersökningsdelen. Jag avslutar med en sammanfattning och till sist en käll- och litteraturförteckning.

2. Bakgrund


2.1 Historia


I Sverige, främst under 2000-talet har och pågår det en debatt om den judiska omskärelsen, hebr. brit mila. Den judiska historien påvisar en stark tradition i att omskära nyfödda judiska pojkar. I Första Mosebok står följande:

Och detta är det förbund … som ni skall hålla: allt mankön bland er skall omskäras … och detta skall vara tecknet på förbundet mellan mig och er. Släkte efter släkte skall våra gossebarn bland er omskäras, när det är åtta dagar gammalt. Men en oomskuren av mankön … han skall utropas ur sin släkt. Han har brutit mitt förbund.


Ända sen medeltiden har dagarna efter att ett gossebarn fötts varit mycket viktiga för barnet och dennes mor. Det fanns ett antal ceremonier för att välkomna barnet till världen, och de hade som syfte att acceptera barnet in i samhället och in i de båda familjerna. De fanns även till för att skydda barnet från onda andar. Gossebarnet blev välkomnat till moderns och faderns familj genom just omskärelsen på den åttonde levnadsdagen. Omskärelsen var som ritual en central religiös skyldighet samt en viktig händelse i samhället i det medeltida Europa.
 När det gäller förälderns roll i brit mila, så åligger det varje judisk far att omskärelsen utförs och det av en kvalificerad person.
 Dessutom har den judiska omskärelsen en viktig plats i de heliga skrifterna hos judarna. Förutsättningen för att en judisk man ska få delta i en religiös samhörighet är att han är omskuren. Man kan vidare läsa att den rituella manliga omskärelsen är ett tecken på förbundet mellan Gud och Abraham då Gud träder in som Abrahams folks Gud. Så som det skedde med Isak, ska omskärelsen ske den åttonde levnadsdagen, medan Ismael – fader till det muslimska folket, var tretton år vid omskärelsen. I dessa båda religioner finns alltså religiösa textunderlag för att utföra rituell omskärelse av pojkar. Inom religionen är just denna rit en viktig del av folktillhörligheten för både judar och muslimer.
 I Bibeln är omskärelse en av de viktigaste falliska metaforerna och det är ett känt ingrepp bland de flesta semitiska folk, egyptier, olika afrikanska stammar och det utövas dessutom bland många muslimer och kristna.


När det gäller muslimsk omskärelse, kan vi läsa att inom islam föreskrivs omskärelse av pojkar, däremot är den muslimska gruppen ny i Sverige och de sätter sina barn i den allmänna sjukvårdens kö för omskärelse till skillnad från många judar som sköter omskärelse privat.
 Omskärelse är praxis från profeten Muhammed som följde profeten Abrahams sed att omskära barn av manligt kön. Det står däremot inget i Koranen om att det skulle vara ett krav att omskäras för att ingå i den muslimska gemenskapen.


2.2 Toran

Den hebreiska skriften, Tora, är en del av den judiska Bibeln tanakh och den består av tre delar, Tora kommer först och är den mest heliga och viktiga delen. Tora är de skrifter som den kristna världen benämner som moseböckerna, vilken i sig består av fem delar: 1) bereshit (i begynnelsen), 2) Shemot (namnen), 3) vajikra (och herrena kallade), 4) bamidbar (i öknen) och 5) devarim (ord). Själva ordet Tora är ett hebreiskt ord och betyder ”att undervisa” och ”läran”. Där finner vi inte bara en översättning som handlar om lagar utan det beskriver även israeliternas äldsta historia. Enligt den judiska traditionen mottog Moses en uppenbarelse på berget Sinai vilken han förde vidare till det judiska folket och det är ifrån denna uppenbarelse toran har kommit. Det är även en vittnesbörd om hur Gud ingripit för att straffa eller hjälpa judarna genom historien och den handlar i grund och botten om förhållandet mellan Gud och det judiska folket.


Vi kan även finna delar om omskärelse i toran - att inte omskära sitt gossebarn på dess åttonde levnadsdag (vid normal födsel) är otänkbart för en judisk familj. Det innebär att man går emot det essentiella i sin tro. Svenska judar finns både i liberala och i konservativa församlingar, de liberala måhända, följer inte alla traditionsenliga judiska föreskrifter, men de omskär i princip alltid gossebarn. I tanakhs första del, bereshit, finner vi citatet: ”And ye shall be circumcised in the flesh of your foreskin; and it shall be a token of a covenant between Me and you. And he that is eight days old shall be circumcised among you, every male throughout your generations, he that is born in the house, or bought with money of any foreigner, that is not of thy seed.” (17:11-12) Vidare, i den tredje delen, vajikra, läser vi: “And in the eighth day the flesh of his foreskin shall be circumcised.” (12:3)


2.3 Lag om omskärelse 2001:449

År 2001 tillkom det en ny lag i Sverige, lag om omskärelse 2001:449. Denna har som syfte att kunna reglera och kontrollera omskärelseverksamheten i Sverige. Det är Socialstyrelsen som har i uppgift att följa upp verksamheten på uppdrag av regeringen ifall lagen med dess föreskrifter följs av olika synagogor och muslimska församlingar. För uppsatsens syfte väljer jag här att återge den aktuella lagen:

1 § Med omskärelse avses i denna lag ett sådant kirurgiskt ingrepp i syfte att helt eller delvis avlägsna förhud runt penis, som inte anses utgöra hälso- och sjukvård i den mening som avses i 1 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Denna lag skall tillämpas på omskärelse av pojkar upp till arton års ålder.


2 § När läkare utför omskärelse enligt denna lag eller när läkare eller sjuksköterska ombesörjer smärtlindring enligt denna lag gäller lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, patientskadelagen (1996:799) och patientjournallagen (1985:562).


3 § Omskärelse får utföras på begäran av eller efter medgivande av pojkens vårdnadshavare och efter det att vårdnadshavaren har informerats om vad ingreppet innebär. Står pojken under vårdnad av två vårdnadshavare, skall vad som nu sagts gälla båda. Den som skall utföra ingreppet svarar själv för att informationen ges eller att den ges av en medicinskt kunnig person. Sådan information skall ges också till pojken, om han har uppnått den ålder och mognad som krävs för att förstå informationen. Pojkens inställning till ingreppet skall så långt det är möjligt klarläggas. Ett ingrepp får inte utföras mot en pojkes vilja.


4 § Ingreppet skall utföras med smärtlindring som ombesörjs av legitimerad läkare eller legitimerad sjuksköterska, under betryggande hygieniska förhållanden och med hänsyn till vad som är bäst för pojken.


5 § Omskärelse får utföras endast av legitimerad läkare eller av den som har särskilt tillstånd att utföra omskärelse av pojkar. Annan person än legitimerad läkare får inte utföra omskärelse på pojkar som är äldre än två månader.


6 § Särskilt tillstånd att utföra omskärelse får meddelas den som föreslagits av ett trossamfund där omskärelse ingår som en del i en religiös tradition, om personen har den kompetens som föreskrivs med stöd av 11 §, bedöms kunna utföra ingreppet i enlighet med de krav som gäller för ingreppet och i övrigt är lämplig att utföra omskärelser. Tillstånd enligt första stycket meddelas av Socialstyrelsen efter ansökan av den som föreslås få tillstånd.


7 § Socialstyrelsen kan återkalla ett särskilt tillstånd att utföra omskärelse för en person som har utfört omskärelse på ett oskickligt eller annars olämpligt sätt eller som av andra skäl är olämplig att utföra omskärelser eller om tillståndet inte längre utnyttjas. Socialstyrelsens beslut om återkallelse av tillstånd gäller omedelbart.


8 § Socialstyrelsen har tillsyn över den verksamhet som utövas av personer med särskilt tillstånd att utföra omskärelse. Socialstyrelsen har rätt att inspektera sådan verksamhet och får inhämta de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen.


9 § Den som utför en omskärelse av en pojke utan att vara legitimerad läkare eller utan att ha särskilt tillstånd döms till böter eller fängelse i högst sex månader.


10 § Socialstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.


11 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om: vilken kompetens annan person än legitimerad läkare skall ha för att erhålla särskilt tillstånd att utföra omskärelse, smärtlindring, hur ingreppet i övrigt skall utföras, samt den information som skall lämnas till pojken och hans vårdnadshavare.


2.4 Barnkonventionen, Förenta Nationerna:

Nedan följer utvalda delar av FN: s Barnkonvention, den är till för världens alla barn och deras rättigheter. Eftersom vissa källor i min undersökning refererar till den bifogas relevanta delar av den här.

Artikel 2 Alla barn är lika mycket värda. Alla barn har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. Du får inte behandlas annorlunda på grund av ditt utseende, din hudfärg, ditt kön, ditt språk, din religion och dina åsikter


Artikel 3 De som bestämmer om sådant som gäller barn ska först och främst tänka på vad som är bäst för barnet.


Artikel 6 Du har rätt att överleva och att utvecklas.

Artikel 12-15 Alla barn har rätt att säga vad de tycker. Barn ska tillfrågas. Dina åsikter ska respekteras i alla beslut som rör dig; hemma, i skolan, hos myndigheter och domstolar.


Artikel 18 Båda dina föräldrar har gemensamt ansvaret för din uppfostran och utveckling. De ska alltid först tänka på ditt bästa.


Artikel 19 Du har rätt att skyddas mot alla former av våld, mot vanvård, misshandel och övergrepp. Du ska inte bli utnyttjad av dina föräldrar eller andra vårdnadshavare.

Artikel 24 Om du blir sjuk har du rätt att få all den hjälp och vård du behöver.


Artikel 30 Varje barns tankar och tro ska respekteras. Du som tillhör en minoritet har rätt till ditt eget språk, din egen kultur och din egen tro.


Artikel 34 Du får inte utsättas för övergrepp eller tvingas till prostitution. Om du behandlas illa ska du få skydd och hjälp.


Artikel 42 Alla barn och vuxna ska känna till barnkonventionen. Du har rätt att få information och kunskap om dina rättigheter.


2.5 Lagstiftning om omskärelse och religionsfrihet: varför just denna debatt under 2000-talet?

En viktig fråga att ställa om omskärelsedebatten är hur barnets föräldrar ställer sig till omskärelse. Det är något som är svårt att svara på, men för judar handlar omskärelse först och främst om en religiös handling. Man kan till och med kanske påstå att det är den enda anledningen. Frågan en judisk förälder skulle fråga tillbaka är: varför skulle man inte omskära sitt gossebarn? Debatten uppkom troligtvis efter ett dödsfall 1999 i samband med en muslimsk omskärelse. Barnet hade blivit överdoserat med smärtstillande medel och dog. Den ansvarige läkaren friades senare i rätten.
 Den allmänna opinionens respons var kritisk och krävde konsekvenser. Uppenbarligen lyssnade Sveriges politiker och 2001 tillkom omskärelselagen. Judiska församlingar var upprörda och ansåg att eftersom de utför så pass få omskärelser, och alltid skött dem på ett korrekt sätt, borde de inte omfattas av lagen. Ett antal läkare yttrade sig även i debatten och hade olika synpunkter huruvida omskärelse hjälpte ett barn eller inte. Man hävdade till exempel bestämt att omskärelse endast hade fördelar och att det till exempel skyddade mot HIV-1 och andra sjukdomar. I dagens svenska, sekulariserade samhälle står religion i fokus, man talar ofta i religionsdebatten om religionsfrihet, religionsdiskriminering och om rätten till det egna valet. Debatten om omskärelse kan ses i ljuset av dessa diskussioner.

3. Undersökning

3.1 Religion

Enligt Bengt Björksten, professor i pediatrik, handlar judisk omskärelse om en religiös och inte en medicinsk företeelse. Så som kristna värderar dopet, är judisk omskärelse en viktig del i traditionen. Han fortsätter med att säga att den smärta som gossebarnet utsätts för under omskärelsen är mycket kortvarig och att smärtan lätt kan reduceras med enkla medel. Han menar också att judiska föräldrar inte vill sina barn illa i och med omskärelsen, utan de har alla själva sett hur den går till i praktiken. Händelsen är helt ofarlig och är förenad med en kortvarig och måttlig smärta och omskärelsen har faktiskt vissa medicinska fördelar.


I en artikel från Anthropology & Medicine skriver man om omskärelse i samband med barns rättigheter, barns rätt till psykisk integritet. Dessa ting krockar med rätten att tillhöra en speciell grupp, till exempel en judisk församling. Man bör ha självklar rätt till ett kulturellt självbestämmande och till religiös frihet. Man gör en åtskillnad mellan religiös frihet i klassisk mening (rätten till att hålla, utöva och bekänna en speciell religiös tro utan att bli hindrad av andra människor eller av myndigheter) och religiös frihet som en frihet till sitt eget val. Religiös frihet i klassisk mening för judar och muslimer inkluderar alltså också att uppfostra barn i sin egen tro. För dem är det en helig plikt och när det gäller omskärelse är det en del av deras trosplikt. Icke troende eller andra människor utanför deras krets har en tendens att definiera religiös frihet såsom frihet av val vilket exkluderar omskärelse i en sådan ung ålder.
 Om man ser på religiös frihet i klassisk mening som en rättighet för en grupp kontra att se religiös frihet som val av frihet och som en individs rättighet kan diskussionen om omskärelse bli förstådd. När det gäller just omskärelse tillhör den frågan där rättigheter existerar.


I en artikel om omskärelsens betydelse, The Significance of circumcision, skriver man om Guds val, vilket tar det kroppsliga livet för judar på allvar och Gud kräver helgandet av mänsklig existens på alla plan. Omskärelse är alltså kärnan av Guds val av folk.
 Omskärelse var och är en rit av maskulinitet där fadern inviger sin son i att sluta avtal med Gud. Mysteriet med omskärelse ökar när man granskar Gamla Testamentets största referenser till det, speciellt i samband med stora karaktärer som Abraham, Moses och Joshua. I redovisning med dess uppkomst i Moseboken 17, berättar Gud för Abraham att omskärelse är nödvändigt. Det är klart att omskärelse är en icke utbytbar markering i att vara en man och en medlem av folket med löftet.


3.2 Riksdag, regering och Socialstyrelsen

I en motion till riksdagen 2006, vill moderaten Marietta de Pourbaix-Lundin att man inför en åldergräns på 15 år för manlig omskärelse. Hon menar att man utför omskärelse på barn som är några dagar gamla och att man i och med handlingen skär bort en frisk del av kroppen. Det är ett oåterkalligt ingrepp och spädbarn har ingen möjlighet att välja. Hon argumenterar vidare för att det i FN:s barnkonvention slås fast att ”barn ska skyddas mot alla former av fysiskt och psykiskt våld, skada eller övergrepp”. Det slås även fast i konventionen att man ska ”avskaffa traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa”. Då skulle en lämplig åldergräns för omskärelse vara 15 år, men alla medicinska ingrepp bör däremot vara tillåtna.


År 2004 publicerade Socialstyrelsen en sammanfattning utifrån den insyn man har haft i olika synagogor i och med lagen om omskärelse 2001. Man har givit fem olika personer tillstånd att utföra omskärelser, fyra verksamma i judiska församlingar och en i en muslimsk. Personerna med tillstånd att utföra omskärelser gav smärtlindring via en legitimerad läkare eller sjuksköterska. Man har använt en kräm som appliceras en timme före ingreppet, Socialstyrelsen påpekar dock att det är nödvändigt att använda en fullgod smärtlindring. Ingen av de godkända rabbinerna har haft några betydande komplikationer i sina ingrepp, däremot har mindre komplikationer så som efterblödning förekommit. Rabbinerna har även fört en förteckning över vilka som omskurits. Socialstyrelsen menar att de som har tillstånd att utföra omskärelser följer lagar och föreskrifter.


År 2007 publicerade Socialstyrelsen en rapport i och med ett regeringsuppdrag om ”omskärelse av pojkar”. Regeringen gav dem i uppgift att analysera varför och i vilken omfattning vissa pojkar omskärs utanför hälso- och sjukvården, samt att lämna förslag på åtgärder för att ingen pojke skall fara illa i samband med omskärelse. Däremot har man inte fått i uppdrag att ta ställning till om omskärelse på icke medicinska grunder ska vara tillåtet eller ej. Rapporten berättar att cirka 3000 pojkar omskärs i Sverige årligen, av dessa 1000 inom den offentliga hälso- och sjukvården. De få personer som har tillstånd utanför sjukvården omskär dock ett mycket litet antal pojkar per år. Det finns olika slags motiv till att föräldrar omskär sina barn utanför hälso- och sjukvården. Olika skäl är bland annat att sjukvården är svårtillgänglig, att det är dyrt, att man får ett dåligt bemötande från sjukvården, att man har dålig kunskap om komplikationer och att man tror att det är olagligt i Sverige.


I uppdraget ska Socialstyrelsen lämna konkreta förslag på åtgärder som syftar till att förebygga att pojkar far illa genom omskärelse. De har samlat information genom att utföra enkäter till huvudmän, barnavårdscentraler, trossamfund och genom intervjuer med föräldrar, invandrarföreningar, religiösa ledare och med personer som utför omskärelser. Ingreppet ska utföras med smärtlindring som utförs av legitimerad läkare eller sjuksköterska, och detta under trygga hygieniska förhållanden. Dessa krav gäller också självklart för personer med särskilt tillstånd.
 Man skriver även att syftet med att utföra tillstånd till vissa enskilda personer inte handlar om att öppna upp en marknad av omskärare, utan att det möjliggör att fortsättningsvis utföra religiösa omskärelser under trygga förhållanden utanför hälso- och sjukvården.

Vidare har Socialstyrelsen tillsyn över verksamheten som utövas av personer med speciellt tillstånd och de har rätt att inspektera verksamheten och samla in de handlingar som behövs för en korrekt tillsyn. En person som utför en omskärelse utan speciellt tillstånd kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Det är även straffbart att ha utfört omskärelse utan någon bevisning om hur ingreppet gått till, om samtycke inte funnits av föräldrarna eller om förhållandena vid omskärelsen var dåliga och skador har uppkommit på barnet.


I ett pressmeddelande 2007 från Socialstyrelsen skriver man att Sveriges riksdag och regering tidigare har beslutat att omskärelse i Sverige är tillåtet och att Socialstyrelsen fått i uppdrag att analysera varför vissa pojkar omskärs av personer utanför hälso- och sjukvården. Man ska ge förslag till riksdag och regering på olika åtgärder för att ingen pojke ska fara illa inom omskärelseverksamheten. Denna analys har lämnats in till regeringen och slutsatsen man drar av analysen är att med tanke på pojkars bästa bör det införas en lagstadgad rätt för dem att få omskärelse av icke medicinska skäl utförd inom hälso- och sjukvården. Alla landsting bör därför vara skyldiga att ge denna möjlighet. Man menar också att det är viktigt att alla berörda familjer får god information om vad som gäller kring omskärelse i Sverige och om riskerna med ingreppet. I nuläget utförs det endast omskärelse inom tio landsting och ett av dem är Stockholms läns landsting som erbjuder detta genom ett privat vårdavtal. Däremot finns det brister i informationen kring omskärelse; om hur lagen kring detta ser ut i Sverige.


3.3 Judiska församlingar


I en artikel skriven av representanter från olika judiska församlingar diskuterar man nackdelarna med omskärelselagen. Man tar upp lagen som förespråkar att en specialutbildad religiös tjänsteman, en så kallad mohel, ska utföra ingreppet. Den judiska församlingen menar att grundtanken från början var att den judiska gruppen inte skulle omfattas av lagen eftersom deras omskärelser alltid skötts på ett bra och säkert sätt. Man skriver även att bakgrunden till propositionen till lagen var en statlig utredning som tillsattes efter ett tragiskt dödsfall, när en treårig muslimsk pojke omkommit i samband med omskärelse. Vidare i artikeln beskrivs det att i Sverige utförs ca 3000 omskärelser per år av religiös grund. Av dessa är det cirka 40 stycken som utförs på judiska pojkar. Denna görs i allmänhet av en mohel men kan även utföras av en judisk läkare med specialistutbildning. Det har inte inträffat några incidenter i och med judiska omskärelser. I lagen står det att vårdpersonal ständigt måste vara närvarande vid en omskärelse. Den judiska gruppen blir således helt beroende av den medicinska personalens välvilja. Slutligen skriver man att lagen om omskärelse oavsiktligt väckt frågan ifall de som en religiös grupp kan fortsätta leva i Sverige.


3.4 HIV

Definition HIV: själva termen står för humant immunbrist virus och är ett så kallat retrovirus med relativ låg smittsamhet. Vad som är utmärkande för ett retrovirus är att de lagras i kroppens arvsmassa och en hiv infektion läker inte ut spontant utan den smittade bär på viruset resten av livet. Däremot kan blod och andra kroppsvätskor vara smittsamma för andra under längre perioder, även om smittsamheten vid exponering inte är särskild stor. Smittan kan överföras via samlag och från en infekterad kvinna till hennes nyfödda barn. Man kan även smittas om man får i sig blod eller vävnad från en smittad person, t.ex. vid sprutor eller blodtransfusioner.


Enligt läkaren Roger Short vid Royal´s Women´s Hospital i Australien har man funnit belägg för att icke omskurna män löper större risk för att infekteras av HIV än vad omskurna män gör. Forskarna menar att orsaken till detta är att HIV-viruset infekterar vissa celler som finns på insidan av mannens förhud vilken tas bort vid en omskärelse. Cellerna på insidan av förhuden innehåller receptorer för HIV och gör dem därmed extra mottagliga för att infekteras. Ett exempel som presenteras i artikeln är från några par i Uganda där kvinnorna var HIV-smittade medan deras män inte var det. Under en period av två och ett halvt år förekom inga nya infektioner av HIV hos de omskurna männen, däremot så infekterades 40 av 137 män som inte hade omskurits. Forskarna menar att om man vill minska antalet HIV-positiva i vissa utsatta länder bör man omskära män i större omfattning.


I en stor studie från 2004 var det 2 298 stycken HIV-negativa män i Indien som under en sju års period blev regelbundet testade och kom på läkarbesök. De blev utfrågade om sexuellt beteende och sociodemografiska faktorer, blev testade för HIV-1 och andra sexuellt överförbara sjukdomar. De blev åtskilda av att vara omskurna eller ej. Resultatet av jämförelsen mellan grupperna var att de icke omskurna männen inte hade något skydd och att risken minskade 6-7 gånger i gruppen av omskurna män. Andra studier har visat att man var mer resistent mot HIV genom att vara omskuren men inte mot andra sexuellt överförbara sjukdomar. En förklaring till det var att skyddseffekten kan vara att förhuden innehåller mängder av målceller från HIV-1 i form av CD4-positiva T-celler. Sammanfattningsvis diskuterar man huruvida omskärelse kan vara ett stort steg i preventiv metod för att hejda ökningen av HIV-positiva i världen, och att det inte går att besluta sig än utifrån studien.


I en artikel i WHO: s Bulletin of the World Health Organisation kan vi läsa om hur man ser på omskärelse som ett skydd mot HIV-infektioner i Afrika. I bland annat Swaziland har hälsoministern backat upp ett projekt där man utbildar läkare och sjuksköterskor i omskärelse. Detta har resulterat i att många människor har vänt sig till sjukvården för att få en sådan procedur genomförd. Fördelar med omskärelse sägs vara att det är relativt billigt, det kan utföras i olika åldrar och det är fysiskt, en livslång positiv förändring. François Venter, klinikchef på Witwaterand Universitetet i Johannesburg, menar att omskärelse är ett av de mest starka verktygen för att förebygga HIV. En annan stor fördel enligt Venter är att det är en kort operation som tar 16-20 minuter att utföra, och har en livslång effekt hos patienten. Nackdelarna med omskärelse i Swaziland är att det saknas utrustning på sjukhusen, som steril utrustning och kirurgiska instrument, vilket leder till osäkra operationer. En annan nackdel är att män som blivit omskurna och behöver läka är mer utsatta för att bli HIV-infekterade. Patienten måste vara avhållsam i 3-4 veckor. Den största potentiella faran är att en nyligen omskuren man vaggas in i en falsk säkerhet om att omskärelse är en slags osynlig kondom. Detta kan leda till att vissa män utsätter sig för större sexuella risker och då kanske blir HIV-smittade. Det allmänna ställningstagandet hos WHO är att säker omskärelse ska ske i områden där det finns en efterfrågan. De har även producerat en teknisk manual, Male circumcision under local anasteshia, vilket är en hjälpmanual om manliga omskärelser hos nyfödda, tonåringar och vuxna.


I en amerikansk medicinsk tidskrift kan vi hitta en artikel om spridningen, behandlingen och förebyggandet av HIV-1. Man skriver bland annat om mänsklig känslighet/mottaglighet för viruset. Studier har visat att en borttagen mutation i genkoden CCR5 ger ett stort skydd för HIV-1 infektioner och även fler genetiska faktorer med mindre stark påverkan av förvärv av HIV-1 infektioner har rapporterats. Manlig omskärelse erbjuder ett stort skydd från HIV-1 infektioner, detta förmodligen genom borttagning av en lätt störd ingångsportal som innehåller cellmål för HIV-1.
 Vidare, möjligheter för att förhindra HIV-1 infektioner kan bli indelade i fyra olika kategorier, 1) högrisk grupper, t.ex. omskärning, kondomer, 2) de med stark sannolikhet av tidigare exponering av HIV-1, 3) de som redan är smittade.
 När det gäller manlig omskärelse har man i tre slumpmässiga och kontrollerade tester påvisat god effekt när det gäller att minska överföringen av HIV-1 från kvinna till man. Resultatet visar på en minskning av 50-60 procent medan kvinnorna som använde pessar inte visade på något skydd mot att infekteras. Detta påvisar att det är män som är den primära måltavlan för HIV-1 i ett parförhållande.


I Dagens Nyheters kan vi läsa att WHO utfört studier som visat att omskärelse halverar risken för män att drabbas av HIV. Under mars 2007 gick FN:s aidssekretariat Unaids ut med nya rekommendationer till medlemsländerna för att bekämpa hiv-spridningen. Ingreppet får störst effekt i länder med hög nivå av hiv-smittade och man vill, speciellt i Afrika, satsa på ökad tillgänglighet av sjukvård, och åtgärden ger snabbast effekt om länderna i första hand prioriterar åldersgrupper som är mest utsatta för smittan. Nya uppskattningar visar även att över en 20 års period skulle manlig omskärelse minska antalet nya Hiv-fall med ca 5,7 miljoner bara i Afrika, och därigenom förhindra tre miljoner dödsfall under samma period.

Man har utfört två försök i Uganda respektive Kenya och de visade så pass goda resultat att de ansvariga forskarna beslöt sig för att avbryta studierna i förtid på grund av dess framgång. Kevin de Cock, talesman på WHO säger att ”de nya rekommendationerna betyder att svårt drabbade länder nu har ytterligare en åtgärd för att minska risken för smittspridningen bland heterosexuella män. En upptrappning av omskärelserna i sådana länder kommer att ge omedelbara fördelar för dessa människor”. WHO rekommenderar att de olika länderna bör integrera omskärelse tillsammans med andra åtgärder för att motverka hiv-spridning, så som hiv-testning, främjande av kondomanvänding och säkert sex. I artikeln intervjuas Lars Olof Kalling, svensk hiv-expert, som säger att han inte ifrågasätter att man använder omskärelse som skydd mot infektioner, däremot tror han att det kan vara svårt att praktiskt tillämpa WHO:s riktlinjer. Eftersom omskärelse baseras på frivillig grund kan det vara svårt med regeringsstyrda kampanjer. Det handlar även om länder med låga sjukvårdsresurser och det kan bli svårt att hitta tillgänglig sjukvårdspersonal som utför ingreppen.


Det amerikanska departementet för klinisk bioetik har publicerat en artikel om omskärelse och hiv-förebyggande forskning. Där tar man bland annat upp rådgivning, användande av kondom och hiv-mediciner. Ett konsekvent användande av kondomer är en effektiv metod för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar, däremot måste utredare gynna denna metod, snarare än att tvinga människor att använda kondom. Var och en bestämmer ändå i slutändan om de använder skyddet eller inte. Å andra sidan har rådgivning en okänd effekt av spridningen av hiv-infektioner. Vissa studier påvisar dock att just rådgivning minskar riskbeteenden, medan andra menar att denna metod inte är pålitlig då den är temporär. Rådgivning mot riskbeteenden är en del av plikten av att vidarebefordra information snarare än ett försök att ha det som ett verktyg för intervention. Precis som med kondom som skydd för hiv-spridning, är rådgivning ett beslut för var och en att ta. De etiska kraven på rådgivning och kondomer som del av förebyggande hiv-behandling är baserade på några generella krav: 1) tillförse relevant information till deltagare i kliniska tester, 2) att inte hejda eller sätta upp barriärer för tillgång av kända preventiva metoder, 3) att aktivt gynna användandet av kända preventiva metoder. I dagsläget verkar det nämligen inte finnas någon etisk plikt att se till att deltagare i behandlingar får utnyttja effektiva preventiva metoder. Baserat på dessa krav ska utredare vara pliktbundna till att: 1) informera deltagare i behandlingar av de kända effekter av omskärelse som ett medel att minska risken för hiv-infektionsrisk, 2) inte hejda eller avskräcka deltagare i behandling från att bli omskurna, 3) aktivt främja omskärelse som ett led i en rådgivningsprocess. Slutligen kan vi läsa i artikeln att om omskärelse skulle bevisat vara ett allmänt rekommenderad standardingrepp skulle det uppstå en plikt att tillförse detta till deltagare i forskning.


Det diskuteras vidare om omskärelse och etik i en artikel i tidningen Anthropology & Medicine. De tar upp medicinsk etik gällande riter där blod är involverat, omskärelse bland annat. Inom kristendomen är omskärelser av pojkar inte definierat som en rit, man anser att omskärelse är onödigt då man har dopet som rit vilket markerar tillräckligt att personen i fråga blir välkomnat in i den religiösa gemenskapen. Genom tiden har omskärelse blivit accepterat i västvärlden och kristna familjer är bekanta med ingreppet genom Bibeln och i och med närvaron av judiska församlingar i Europa har pojkar blivit omskurna i århundraden. I Nederländerna har pojkar blivit omskurna på ett traditionellt sätt och under medicinsk övervakning, däremot inte i någon större skala, man utför omskärelser på judiska, muslimska och barn till afrikanska föräldrar. Det ses som ett uttryck för ett multikulturellt samhälle.
 Skribenten menar också att omskärelse hos pojkar och flickor värderas och döms väldigt olika, att omskära pojkar ses som något harmlöst och kanske till med som något onödigt. Hos flickor som däremot omskärs, är det väldigt annorlunda, det bedöms som en utdöd sed från barbariska tider och områden vilket inte alls passar in i vårt västsamhälle. Omskärelse av pojkar verkar bedömas som något helt normalt, däremot kan emotionella och medicinska problem uppstå senare i livet.


3.5 Allmänhälsa


Enligt en artikel som publicerats i The Journal of Family Practice hävdar man att det finns bevis för att omskärelse hos spädbarn minskar både urinvägsinfektioner, förhudsförträngning, penisinflammationer och andra sjukdomar länkade till det manliga könsorganet. Detta gäller även cancer och sexuellt överförbara sjukdomar. I en liknande studie bevisas det att omskärelse minskar risken för peniscancer, denna studie innefattar 582 stycken fall där ingen av patienterna har blivit omskurna. I ett annat liknande fall med 89 stycken patienter med peniscancer visar att endast två av dem blivit omskurna. Däremot menar man inte att omskärelser skyddar mot sexuellt överförbara sjukdomar, förutom HIV och varbildningar i genitalierna. Man kan även läsa att en grov uppskattning av dem som blir omskurna endast av medicinska skäl är 2-10 procent, oftast som följd av förhudsförträngning.


I den amerikanska tidskriften Pediatrics behandlar och undersöker man risker med den gamla metoden metzizah för judisk omskärelse. Inledningsvis beskrivs det att ca 60-90 procent av alla judar i USA omskärs. Omskärelse leder till bland annat minskade risker för urinvägsinfektion hos nyfödda till pojkar upp till två års ålder. Även sjuklig förhudsförträngning minskas i och med ingreppet där förhuden helt tas bort, samt inflammationer på övre del av penis och förhudsinflammation. Det rapporteras även att alla sexuellt överförbara sjukdomar är mer vanliga hos män som inte är omskurna. Både direkta och mer långvariga komplikationer av rituell omskärelse är ovanliga på grund av de noggranna förberedelserna av omskärelser enligt judisk lag. Endast en så kallad mohel är kvalificerad att utföra en omskärelse. Den består i grunden av tre olika steg: 1) bortskärning av förhud, 2) klyvning av förhudens inre linje för att underlätta borttagandet av hela glansen och 3) sugandet av blod från såret. Förr i tiden brukade mohelen ta lite vin från sin mun, sätta sina läppar mot den del man opererade och suga bort mixen av blod och vin. Detta sista steg var något man upprepade tills blödningen stoppades helt. Det är just denna sista och tredje del som har bildat kontrovers. Man har funnit i studier att omskurna gossebarn blivit smittade av herpes och lidit av olika komplikationer, till och med livslånga sjukdomar.


Enligt en amerikansk läkartidning, Urologic nursing, visar en studie utförd under en 10 års period, att bara 20 procent av den manliga populationen i USA är omskurna, och att denna grupp utsätts för 75 procent mer urinvägsinfektioner, vilket är en tiofaldig ökning. Artikeln behandlar även olika begrepp inom ämnet omskärelse. Man skriver bland annat om olika faktorer som kan vara argument för både för- och emotsidan gällandes omskärelse. En av dessa är blödningsrubbningar i familjehistoriken. Ett annat exempel är bilateral bråck, om ett gossebarn lider av detta skall man inte omskära på grund av risken för återkommande bråck.


3.6 Dagstidningar

I Svenska Dagbladet skriver man i artikeln ”Dåligt skydd för omskurna pojkar” att pojkar som omskärs inte får det skydd som lagen skulle kunna ge dem. Ingreppet ger färre komplikationer hos mindre pojkar men olika risker och smärtor hos barnet diskuteras. Omskärelselagen kräver smärtlindring och problemet är att många pojkar omskärs utan någon slags tillsyn överhuvudtaget. Ett okänt antal omskärelser sker utan tillstånd och barnet slussas till sjukvården på grund av komplikationer och föräldrarna vägrar berätta vem som utfört ingreppet. Då handlar det direkt om ett lagbrott och ska anmälas säger Torsten Mossberg, chef för Socialstyrelsens tillsynsenhet och ansvarig för utvärdering av lagen. I riksdagens socialutskott invände Kia Andreasson (mp) före laginträdet 2001 mot att kravet att läkare ska utföra ingreppet inte ska gälla för barn under två år. Andreasson menar att smärthantering är särskilt komplicerad när det gäller små barn. Andreasson hävdar att ett så smärtsamt och irreparabelt ingrepp överhuvudtaget inte ska få utföras på barn i religionens namn, utan man ska vänta tills barnet är gammalt nog att själva kunna ta beslutet.


I Svenska Dagbladet diskuterar barnkirurgen Peder Drott omskärelse. Han menar att rätten till omskärelse bara kan vara individens rätt. Föräldrar eller kollektivets önskemål måste stå tillbaka. Detta eftersom små pojkar inte kan förstå ingreppets karaktär eller dess konsekvenser. Sverige har som land undertecknat barnkonventionen och svensk sjukvård har anslutit sig till kriterierna hos NOBAB (nordisk förening för sjuka barns behov). I dessa dokument slås det tydligt fast att barnen ska informeras och ha ett medinflytande över den vård som ges och barnets integritet ska respekteras. I andra fall utgör detta inga problem vid bemötandet i situationer där barn och vuxnas intressen kollider. Till exempel vid barnmisshandel där den vuxnes aggressivitet går ut över barnet och kolliderar med barnets rätt till trygghet, där tar vi barnets parti utan problem. Att se föräldrars önskan om att avlägsna kroppsdelar som en rättighet är absurt. Omskärelse av pojkar har av förespråkare beskrivits som komplikationsfria åtgärder med enbart positiva konsekvenser. Vi läser även att det idag inte finns någon vetenskapligt bevisad positiv effekt av omskärelse, tidiga rapporter om minskad frekvens av HIV hos omskurna män är långt ifrån klara. I just det ämnet borde livsfaktorer vara mer avgörande än själva omskärelseingreppet. Negativa effekter och konsekvenser av omskärelse är väl kända, mest vanligt är urinrörsförträngning vilket kan leda till njurskador, nedsatt känslighet i huden på ollonet vilket motsvarar dubbel kondomanvändning, något som snarare leder till ökad risk för spriding av HIV. Själva rätten till omskärelse kan bara som sagt vara individens rätt, kollektiv stympning utifrån andras önskemål är inte etiskt försvarbart. Om svensk sjuk- och hälsovård ska utföra dessa ingrepp måste det ske på vuxna män, vilka kan se en större överblick av konsekvenser.


I en replik till ovan nämnda artikel, skriver Bengt Björkstén, också i Svenska Dagbladet, att Drott gör en hårresande jämförelse mellan omskärelse och barnmisshandel och påstår att omskärelser inte har några som helst positiva effekter. Björkstén hävdar istället att risken för njurbäckeninflammation hos omskurna pojkar är mindre än en tiondel och peniscancer är i princip okänt hos omskurna män samt att risken för hiv-infektion är 75 procent mindre. Detta baserar han på väl gjorda studier, vilka har publicerats i ledande vetenskapliga tidsskrifter. Men han menar även att Drott har rätt i sin kritik gällande omskärelse av äldre pojkar som utförs av inkompetenta personer under primitiva förhållanden.


4. Diskussion och analys

Själva ämnet omskärelse väcker hos de allra flesta mycket negativa associationer. Man kanske föreställer sig ett sceneri ute på en afrikansk landsbygd där ett barn blir hållet ned på marken av några vuxna medan någon skär sönder barnets underliv med en rostig förskärare. Kanske man ser framför sig hur ett barn ligger på ett bord och skriker av smärta medan någon skär bort dess förhud utan att be om lov och traumatiserar barnet för livet. Det finns många som tror att när det gossebarnet växer upp kommer han aldrig att uppleva sexuell njutning då hans förhud är borttagen.

Det är viktigt i sammanhanget att skilja på kulturell, religiös och medicinsk omskärelse. När det gäller kulturell omskärelse handlar det oftast om vissa grupper i Afrika där man utför omskärelse som en rit och som en sedvänja, det är normen för att ingå i det vuxna livet och in i gemenskapen. Det är svårtbegripligt för de allra flesta och det är svårt att förstå denna rit, vissa hävdar att det är vedervärdigt och oetisk. När det gäller medicinsk omskärelse, vilket är något som jag behandlat mycket i undersökningen, handlar det om barn som kommer att bli sjuka ifall man inte utför ingreppet, till exempel förhudsförträngning. Detta är något vanligt förekommande i västvärlden och är socialt accepterat.

Om man ställer sig frågan: skulle jag acceptera att min son blev omskuren? – händer något helt annat i tankeprocessen. Min första reaktion är att jag personligen inte skulle göra det av religiös bakgrund, utan den skulle i så fall endast vila på medicinsk grund. En annan sak som slår mig är att jag funderar på hur min son skulle uppleva ingreppet senare i sitt liv, under sina vuxna år, har ingreppet omöjliggjort det för honom att få uppleva normala sexuella relationer? Har ingreppet utförts i onödan? Min personliga slutsats är att jag i slutändan endast skulle kunna tänka mig att omskära min son ifall det existerade ett medicinskt behov, det finns ingen annan anledning att utföra ingreppet. De artiklar som jag redovisat i uppsatsen säger det ganska enstämmigt – det kan uppstå komplikationer och varför då riskera något som egentligen är ett onödigt ingrepp.

Många läkare och experter har uttalat sig i olika artiklar, de flesta anser att omskärelse är en bra preventiv metod för olika sjukdomar som förhudsförträngning, peniscancer etc. Vissa tycker däremot att omskärelse är en stympning av kroppen och att det är fel att utföra ett så stort ingrepp på en bebis som inte valt att få förhuden borttagen.

Den internationella organisationen WHO verkar bland annat för att påverka och stoppa hiv-spridningen i världen, speciellt i Afrika där den är utbredd. Enligt deras anvisningar, bör omskärelse, efter positiva studier, rekommenderas som ett ingrepp för att motverka hiv-spridning. Detta gäller såklart efter behov och WHO har inte än så länge mer än rekommenderat ingreppet. Däremot skulle jag säga att när en så erkänd organisation går ut och rekommenderar omskärelse, betyder det att det i viss mån har bevisats att omskärelse kan och har förebyggt hiv-infektioner.

Det svenska organet Socialstyrelsen har efter laginförandet 2001 (lag om omskärelse) följt upp och utfärdat tillstånd till särskilda personer att utföra omskärelse. De rapporter jag redovisat visar att uppföljningen har fungerat väl. De som har särskilt tillstånd att utföra omskärelse har inte visat upp brister och de har därmed fortsatt tillstånd. Man kan alltså dra slutsatsen att efterkontrollen har fungerat och att de olika judiska och muslimska församlingarna hanterat allt korrekt efter laginträdet.

Jag kan däremot förstå kritiken som kommit från judiskt håll; att de judiska församlingarna alltid skött sina omskärelser bra och att de utför ett väldigt litet antal i jämförelse med muslimska församlingar, och att de därför har krävt att få stå utanför lagstiftningen. Men även om jag kan förstå deras kritik kan man inte stå utanför lagen. Vi är alla lika inför lagen och varför skulle då de inte omfattas av lagstiftningen. Man kan inte förvänta sig att stå utanför lagen bara för att man hitintills skött sig bra. De nämner även en viss kritik mot att bli beroende av sjukvårdspersonals goda vilja under omskärelser. Man kan tycka att judar blir diskriminerade och att det verkar orimligt att ha en lag som härstammar från ett dödfall i ett icke judiskt sammanhang. Men en specifik grupp kan inte förvänta sig särbehandling om inte speciella orsaker anges. I slutändan tillkom lagen för att skydda alla barn i Sverige, det är ett faktum som är svårt att argumentera mot.

5. Sammanfattning

I den här uppsatsen har jag behandlat ämnet omskärelse, snarare mer konkret den debatt som pågått under 2000-talet, både i Sverige och internationellt – den påvisar en stor likhet i argumentation. Här följer en sammanfattning av mitt resultat.


Religion. Judisk omskärelse handlar om en religiös och inte en medicinsk företeelse. Den smärta som gossebarnet utsätts för under akten är kortvarig och smärtan kan reduceras med enkla medel. Händelsen är ofarlig och förenad med kortvarig och måttlig smärta med medicinska fördelar. Religiös frihet i klassisk mening för judar och muslimer inkluderar att uppfostra barn i sin egen tro. Det är en helig plikt att omskära och del av deras trosplikt.

Omskärelse symboliserar guds val av folk och var och är en rit av maskulinitet där fadern inviger sin son i att sluta avtal med gud. I redovisning av omskärelsens uppkomst i Moseboken berättar Gud för Abraham att det är nödvändigt.

Regeringen och Socialstyrelsen. Riksdagskvinnan Lundin vill införa 15 årsgräns på omskärelse genom en motion 2006. Hon är kritisk till att man skär bort en frisk del av kroppen, att ingreppet är oåterkalligt och att barnet inte har någon möjlighet att välja. Dessutom går det emot FN: s barnkonvention. I en sammanfattning från Socialstyrelsen 2004, om 2001 års laginträde, visas goda resultat från insyn i synagogor. Fem personer har fått tillstånd, fyra judiska och en muslimsk person. Dessa har gett smärtlindring under ingreppet och man har inte stött på några större komplikationer. Man menar att de som har tillstånd följer lagar och föreskrifter för omskärelse. Under 2007 publicerade Socialstyrelsen en rapport i och med ett regeringsuppdrag från 2006. Man skulle analysera varför och i vilken omfattning vissa pojkar omskärs utanför hälso- och sjukvården, samt lämna förslag på åtgärder för att ingen pojke ska fara illa i samband med omskärelse. Rapporten berättar att ca 3000 pojkar omskärs varje år i Sverige, och ca 1000 av dem inom offentlig sjuk- och hälsovård. Varför föräldrar omskär sina barn utanför sjukvården beror bland annat på att sjukvården är svårtillgänglig, att det är dyrt, dåligt bemötande från sjukvården, dålig kunskap om komplikationer, tron om att det är olagligt med omskärelse av icke medicinska skäl. Man läser även att syftet med att utföra tillstånd till vissa enskilda personer inte handlar om att öppna upp en marknad av omskärare utan att det möjliggör att utföra religiöst karakteriserade omskärelser under trygga förhållanden. En person som utför en omskärelse utan tillstånd kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Judisk församling. I en artikel skriven av olika representanter från judiska församlingar skriver man bland annat att den judiska församlingen från början inte skulle ha omfattats av omskärelselagen då deras omskärelser alltid har skötts på ett bra och säkert sätt. Bakgrunden till propositionen om lagen var att en statlig utredning tillsattes efter ett tragiskt dödsfall när en treårig muslimsk pojke omkommit i samband med omskärelse, man hade givit honom för mycket smärtstillande. I lagen står det bland annat att vårdpersonal ständigt måste vara närvarande vid en omskärelse och den judiska gruppen blir då helt beroende av den medicinska personalens välvilja. Omskärelse är en religiös tradition och inte ett medicinskt ingrepp och lagen om omskärelse väcker oavsiktligt frågan ifall judar som religiös grupp kan fortsätta leva i Sverige.

HIV. Vid ett sjukhus i Australien har man funnit belägg för att icke omskurna män löper större risk för att infekteras av HIV än vad omskurna män gör. Forskarna säger att orsaken till detta är att själva viruset infekterar vissa celler som finns på insidan av mannens förhud, vilken tas bort vid omskärelse. Cellerna på insidan av förhuden innehåller receptorer för HIV vilket gör dem extra mottagliga för att infekteras. I en stor studie i Indien 2004 blev 2298 hiv-negativa män under en sju års period regelbundet testade och intervjuade, de åtskiljdes av att vara omskurna eller inte. Resultatet av jämförelsen var att de icke omskurna männen hade dåligt skydd och att risken för hiv-1 infektion minskade 6-7 gånger i gruppen av omskurna män. Andra studier visade att man även var mer resistent mot hiv genom att vara omskuren, men inte mot andra sexuellt överförbara sjukdomar.


I en artikel från WHO läser vi om hur man ser på omskärelse som ett skydd mot hiv i Afrika. Klinikchefen på Witwaterands universitet i Johannesburg menar att omskärelse är ett av de starka verktygen för att förebygga hiv och en stor fördel är att operationen endast tar 16-20 minuter men ändå har en livslång effekt hos den enskilde. En nackdel är att män som blivit omskurna och ska läka är utsatta för högre risk för att bli infekterade, så under 3-4 veckors tid måste patienteten vara avhållsam. Det är en stor potentiell fara att invaggas i falsk säkerhet att omskärelse fungerar som en osynlig kondom. WHO:s allmänna ståndpunkt i ämnet är dock att säker omskärelse bör ske i områden där det finns en efterfrågan. I en amerikansk medicintidskrift hanterar man spridning, behandling och förebyggande av hiv-1. Genetiska studier har visat att en borttagen mutation i genkoden CCR5 ger ett stort skydd från hiv-infektioner. Manlig omskärelse erbjuder ett stort skydd från hiv-1 infektioner och detta förmodligen genom borttagning av en lätt störd ingångsportal som innehåller cellmål för hiv-1.

Allmänhälsa. I en amerikansk medicintidskrift hävdar man att det finns bevis på att omskärelse hos spädbarn minskar urinvägsinfektioner, förhudsförträngning, penisinflammationer och andra sjukdomar länkat till det manliga könsorganet. Det gäller även för cancer och sexuellt överförbara sjukdomar. De som blir omskurna av medicinska skäl är ca 2-10 procent, som följd av en förhudsförträngning. En annan tidskrift menar på att också sjuklig förhudsförträngning minskas i och med ingreppet där förhuden helt tas bort. Det gäller även för inflammationer på övre del av penis och förhudsinflammation. En tredje medicinsk tidskrift hävdar att man under en 10 års period utfört en studie och att man kommit fram till att 20 procent av den manliga populationen i USA omskärs och att just denna grupp utsätts för 75 procent fler urinvägsinfektioner, vilket är en tiofaldig ökning. Man tar upp olika specialfall som kan verka för eller emot omskärelse av spädbarn, dessa är: prematurbarn, blödningsrubbningar i familjehistorik och bilateral bråck.

Dagstidningar I en artikel i Svenska Dagbladet skriver man att de pojkar som omskärs inte får det skydd som lagen ska ge dem. Problemet är att det utförs omskärelser av icke godkända personer och de pojkar som skadas slussas vidare till sjukvården där de involverade inte berättar vem eller hur ingreppet utförts. Där handlar det direkt om ett lagbrott och ska anmälas menar Mossberg, chef för tillsynsenheten på Socialstyrelsen.

I Svenska Dagbladet skriver vidare barnkirurgen Drott om omskärelse. Han menar att det bara kan vara en individs beslut ifall det ska utföras, alltså att barnet bör bestämma detta själv. Detta eftersom små barn inte förstår vidden av ingreppet och dess konsekvenser. Han jämför det med barnmisshandel där en vuxens aggressivitet går ut över barnet och kolliderar med dess trygghet, där tar vi barnets parti utan att tveka. Han pekar på negativa effekter som urinrörsförträngning vilket kan leda till njurproblem och nedsatt känslighet på huden på ollonet. I en artikel i Dagens Nyheter läser vi att WHO utfört studier som visat att omskärelse halverar risken för att män ska drabbas av hiv. Under 2007 gick FN: s aidssekritariat Unaids ut med nya rekommendationer till medlemsländerna för att bekämpa hiv-spridningen. Man vill speciellt satsa på Afrika och en ökad tillgänglighet av kirurgin vilket skulle kunna minska hiv-spridningen i Afrika med 5,7 miljoner under en 20 års period.
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