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MARGRETHE Silberschmidt argumenterer i WA den 6. december for, at også omskærelse af drenge bør forbydes, og det gør hun på utilitaristisk grundlag. Hun henviser
til »en lang række undersøgelser fra USA og England, som dokumenterer vidtrækkende
risici og komplikationer forbundet med omskærelse af drengebørn,« og til at 12 pct. af
alle amerikanske omskårne drenge senere i livet oplever komplikationer af forskellig
art.
Jeg vil mene, at omskærelse af både drenge og piger er moralsk forkastelig, uanset
hvor mange procent der får mén af operationen. Der er tale om et fysisk overgreb på
værgeløse børn, en krænkelse af deres krop og person, som savner enhver rationel begrundelse. Børnene er sunde og raske, det er ikke betændt væv, der fjernes, og det er
heller ikke et præventivt indgreb, som forhindrer senere sygdomme; begrundelsen for
overgrebet består alene i tradition og overtro, eller med et eufemistisk udtryk: religion.
Barnet respekteres ikke, men molesteres.
Det i sig selv er nok til, at myndighederne bør sætte en stopper; dette er et barbari,
som ikke bør tolereres i Danmark. Videnskabelige undersøgelser af konsekvenserne
er fuldstændig overflødige, i forhold til en moralsk vurdering. Det er en privatsag, om
man dækker sit syndige hoved med yarmulka eller tørklæde, om man fornægter grisekød og opmuntrende drikke, men det er ikke en privatsag, om man mishandler sine
børn. Det er forbudt at slå børn, og det burde også være forbudt at skære i deres
kønsorganer. Hvad børnene så selv finder på, når de kommer til skelsår og alder, og
altså ikke længere er børn, er straks en noget anden sag.
At sådanne overgreb og lemlæstelser netop praktiseres af religiøse mennesker, forekommer for en umiddelbar betragtning paradoksalt. Man skulle jo tro, at der blandt
jøder og muhamedanere måtte findes en dyb respekt for Guds eller Allahs skaberværk. Men det gør der åbenbart ikke. Den store Mester har efter de troendes mening
været en smule sjusket, dengang han skabte menneskene, så man må lige justere
hans værk med en mere eller mindre skarp kniv.*
* Anmærkning 2016: Betragtningen i sidste afsnit holder ikke fjorten år efter; man er blevet klogere. Omskæring går ikke ud på at afhjælpe en fysisk defekt hos drengebarnet, men har karakter
af et offer, hvormed forældrene viser deres underdanighed og loyalitet over for Gud / stammen.

