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Overlæge Lars Linnet vil ikke længere omskære drenge.

Lars Linnet har fået nok af at omskære drenge. (Billede: Privatfoto)

Man har et standpunkt til man tager et nyt.
Det har overlæge dr. med. Lars Linnet erkendt, efter at han de
seneste år har fulgt debatten om omskæring af drenge.
Han har selv foretaget over 100 omskæringer på små drenge, men
nu er det slut.
»Jeg vil ikke medvirke til det længere. Jeg synes ikke, at man kan
gøre det, hvis barnet ikke selv kan tage stilling til det,« siger Lars
Linnet.
Regeringen vil ikke gribe ind
Hans udmelding kommer, efter at Sundhedsstyrelsen i sidste uge
offentliggjorde et notat om omskæring af drenge. Styrelsen mener
ikke, at der er bevis for, at det er forbundet med en sundhedsrisiko
at omskære børn.
Derfor har regeringen besluttet, at den ikke vil forbyde de
omdiskuterede omskæringer af drenge, ligesom man gjorde med
piger i 2003.

Læger imod
»Vi synes ikke, at et indgreb, som
ikke er medicinsk begrundet, bør
foretages, hvis personen ikke selv kan
bestemme. Meget firkantet er der jo
tale om et rent kosmetisk indgreb.«
Poul Palisz Jaszczak, næstformand,
Lægeforeningen.

Sundhedsminister Astrid Krag (SF) vil i stedet øge kontrolle med
drenge-omskæringerne og undersøges, om det får konsekvenser
for drengene senere i livet.
Vil ikke fjerne sund forhud
For Lars Linnet har det heller ikke været det sundhedsmæssige,
der har fået ham til at skifte holdning. Af etiske grunde mener han
ikke, at man kan fjerne et barns forhud af religiøse eller kulturelle
grunde.
»Jeg har simpelthen nået den konklusion, at jeg ikke gør operationen længere på
drengebørn med normal forhud,« siger Lars Linnet og fortsætter:
»Kald det ny indsigt eller ny udvikling i hovedet, på etisk grundlag og i respekt for
de drengebørn, som ikke har en chance for at sige fra. Men hvis unge mænd på 15
eller 18 år ønsker det, så gerne.«
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