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Ud fra en rent rationel betragtning er det nogle sælsomme ritualer, som de forskellige
trossamfund befatter sig med. Det gælder ikke alene i fjerne, eksotiske sammenhænge,
som man tidligere i overmodig vestlig selvforståelse tillod sig at kalde primitive. Det
gælder såmænd også vor egen evangelisk-lutherske kirke, for det er da noget underligt
noget sådan ved altergangen at fortære Jesu kød og blod, lige som det ved
jordpåkastelsen forekommer lidt betænkeligt at tale om, at man skal genopstå af jord –
ifølge nogens udlægning oven i købet i sin oprindelige skikkelse.
Men det er alt sammen symboler, som man alt efter tro og temperament kan tage mere
eller mindre bogstaveligt, og der må i hvert fald over alt herske enighed om, at man skal
respektere ethvert menneskes ret til at dyrke den tro og de ritualer, som den enkelte
måtte ønske.
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Men ét er symboler, noget ganske andet er håndgribelige fysiske indgreb, og her
nærmer vi os et i flere henseender følsomt område.
Dansk Selskab for Almen Medicin, der repræsenterer omkring 3.000 læger og
lægestuderende her i landet, toner i et høringssvar til Sundhedsstyrelsen rent flag og
erklærer uden omsvøb, at omskæring af drengebørn er lemlæstelse.
Omskæring af pigebørn er forbudt her i landet, og det gælder både den radikale
fjernelse af klitoris og bortskæring af indre og/eller ydre kønslæber.

hverdagsracister
DAVID TRADS

Er 'venligboerne' landsforrædere i stil med
'tyskertøserne'? Er flygtninge det samme
som nazister? Ja, mener fremtrædende
DF'ere i Nyborg.

Operativ fjernelse af drengebørns forhud er imidlertid stadig tilladt, og
Sundhedsstyrelsen har haft nogle regler for gennemførelse af sådanne indgreb til
høring i relevante fora. Blandt andet foreslår Sundhedsstyrelsen, at denne amputation
af drenges forhud skal foregå på lægefaglige klinikker med den lidt uforståelige
undtagelse, at børn under to måneder kan blive udsat for indgrebet af ikke-læger i
private hjem under forudsætning af, at det sker under lægeligt opsyn.

Blog:
Fanget mellem
velfærd og
konkurrence.


FINN SLUMSTRUP

Men Dansk Selskab for Almen Medicin foreslår et totalt forbud mod amputation af
drenges forhud og skelner ikke mellem omskæring af drenge og omskæring af piger.
Begge dele er uacceptable indgreb mod et forsvarsløst menneske, som ikke har
mulighed for at sige fra.

Hav respekt for folket. Danskerne er helt
opmærksomme på, når politikerne siger ét og gør noget andet.

Blog: Ikke
kun vores
værdier, men
selve
virkeligheden


Man kan undre sig over, at amputation af en vital legemsdel uden lægefaglig
begrundelse ikke for længst er blevet forbudt, men baggrunden er, at man her har givet
den religiøse tolerance en lidt for vidtgående tolkning.
Det Mosaiske Troessamfund protesterer voldsomt mod enhver tanke om beskyttelse af
drengebørn mod dette indgreb, som de kalder identitetsskabende.

er i fare

Både muslimer og jøder praktiserer forhudsamputation som led i religiøse ritualer og
finder belæg for skikken i deres religiøse skrifter. I respekt for den enkeltes ret til
praktisering af religion har samfundet hidtil undladt at gribe ind og nøjes med at
tilbyde indgrebet foretaget under lægefagligt og hygiejnemæssigt betryggende forhold.

Min opfordring til de virkelighedsfjerne,
faktaresistente og postfaktuelle på
venstrefløjen, er at de i stedet begynder at
beskæftige sig med fiktion, det ville være
meget lettere for dem selv, og meget mere
meningsfyldt for debatten.

Dansk Selskab for Almen Medicin har ret i, at tiden er inde til at lade religiøse
traditioner vige for respekten for det enkelte menneskes ret til at bestemme over egen
krop.
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Hvis voksne mænd skulle have lyst til at lade deres forhud amputere, så lad det være
deres sag.
Men forsvarsløse drengebørn har ingen mulighed for at sige fra, og de må beskyttes
mod denne rituelle lemlæstelse. En forhudsamputation kan altid foretages uanset alder,
men den kan ikke føres tilbage, når overgrebet har fundet sted.

Morgenavisen Jyllands-Posten online –
tilgængelig fra kl. 23:00 aftenen før
udgivelsesdato.

INTERNATIONAL DEBAT

.

VELKOMMEN TIL DEBATTEN
Når du kommenterer, accepterer du Jyllands-Postens debatregler
Har du spørgsmål? Find svaret her
0 kommentarer

Sortér efter Ældste

Ambassadør: Danmark
drager fordel af
partnerskabsaftale med Kina


A. CARSTEN DAMSGAARD, DANMARKS
AMBASSADØR I KINA

To pandaer er på vej fra Kina til Danmark,
som har et stærkt brand i Kina.

Tilføj en kommentar ...

KOMMENTARER
Facebook Comments Plugin

TAARNET

TILMELD DIG OVERVÅGNING AF NET-LEDER
Indtast din e-mail

TILMELD

DAGENS LEDER LIGE NU
06:00



JP mener: Fri vind på markedsvilkår

Det er glædeligt, hvis vindmølleteknologien omsider kan konkurrere på
markedsøkonomiske vilkår.

Kommentar: Har vi mistet
evnen til at sætte grænser?


HENRIK JENSEN

Hvor er det da godt at kunne trække en
grænse, når det bliver nødvendigt. Trække
den og kontrollere den.
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JP mener: Alvoren er ved at dæmre for vore politikere
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JP mener: Tvivl på egne værdier fører til underkastelsens farlige
fristelse
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