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Vedhæftet fremsendes høringssvar vedr vejledning om omskæring.  
 
Med venlig hilsen / Best Regards

Ingrid Hartelius Dall
Juridisk seniorrådgiver // Teamleder Politisk Stab
M: +45 26 81 65 12
@: ingrid@bornsvilkar.dk
Trekronergade 26 - DK 2500 Valby

Børns Vilkår er optaget af beskyttelsen af det enkelte individs rettigheder – herunder retten til privatliv. 
Børns Vilkår har derfor lavet en privatlivspolitik, der beskriver vores indsamling og brug af
personoplysninger.
Når du henvender dig til Børns Vilkår, behandler vi dine personoplysninger for at kunne hjælpe dig bedst
muligt.
Læs mere om hvordan vi behandler dine personoplysninger i vores privatlivspolitik
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Vedr.:  Høring over udkast til vejledning om ikke-terapeutisk omskæring 


af drenge  


 


Børn Vilkår takker for opfordringen til at afgive høringssvar vedr. ovennævnte vejledning. 


Vi er glade for den anerkendelse af det børneretslige perspektiv, der ligger heri.  


 


Det er afgørende for Børns Vilkår at understrege, at vi anerkender barnets ret til at tilhøre 


et religiøst og kulturelt fællesskab, og forstår, at det for mange børn og familier er en af-


gørende del af familielivet at kunne tage del i, samt medvirke til, at kulturelle og religiøse 


traditioner videregives. 


 


Børns Vilkår skal herefter henvise til vores bemærkninger til ’Notat om omskæring af 


drenge på ikke-medicinsk indikation, 2019’ fra februar 2020. Vi er således fortsat af den 


opfattelse, at alle børn har ret til personlig integritet og autonomi, uanset deres religiøse 


eller kulturelle ophav.  


 


Børns Vilkår anerkender, at det for jødiske og muslimske børn og familier kan være essen-


tielt at være omskåret, men mener ikke, at dette kulturelt eller religiøst funderede indgreb 


bør gå forud for fundamentale værdier om barnets generelle og overordnede ret til be-


skyttelse af sin person og integritet. 


 


Børns Vilkår mener ligeledes fortsat, at pige- og drengebørn bør nyde den samme juridi-


ske beskyttelse mod ikke-medicinskfunderede indgreb og en generel beskyttelse mod re-


ligiøs mærkning af deres kønsdele.  


 


Smertelindring  


Raske børns skal ifølge Børns Vilkår ikke udsættes for irreversible medicinske indgreb. Når 


man alligevel tillader dette, er det for Børns Vilkår helt afgørende, at der kan garanteres 


tilstrækkelig smertelindring i forbindelse med indgrebet.  
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Side 2 af 2 


Børns Vilkår ser derfor fortsat gerne, at der forskes yderligere i, hvordan man på bedst mulig  


måde smertelindrer de børn, som fortsat udsættes for omskæring – uanset indikationen.  


 


Samtykke 


BørneTelefonen hos Børns Vilkår modtager henvendelser fra drenge, som skal eller er ble-


vet omskåret imod deres vilje, eller som er bange og ikke tør sige fra over for deres fami-


lier, af frygt for udelukkelse af det familiære, religiøse eller kulturelle fællesskab. De kan 


ikke forstå, hvorfor beslutningen ikke er deres egen.  


 


Ifølge Børnekonventionens art. 12 har børn ret til at blive hørt og inddraget i sager, der 


vedrører dem. Børns Vilkår mener derfor først at indgrebet bør udføres, når barnet selv 


kan samtykke. Børns Vilkår mener, at drenge der er fyldt 15 år skal samtykke selv, så for-


ældremyndighedsindehaverne ikke egenhændigt kan træffe beslutninger om varige ind-


greb, som ikke tjener et sundhedsmæssigt formål.  


 


Børns Vilkår anerkender, at der fortsat er familier, for hvem rituel omskæring er en essen-


tiel del af deres livsførelse. Derfor opfordrer Børns Vilkår til, at der udarbejdes vejlednin-


ger til socialfagligt, samt pædagogisk- og lærerfagligt personale med henblik på at kunne 


rådgive og vejlede drengene bedst muligt.  


 


Spørgsmål til høringssvaret kan stilles til Ingrid Hartelius Dall på tlf. 26 81 65 12 eller ing-


rid@bornsvilkar.dk 


 


 


Med venlig hilsen 


 


Ingrid Hartelius Dall, juridisk seniorrådgiver 
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af drenge  

 

Børn Vilkår takker for opfordringen til at afgive høringssvar vedr. ovennævnte vejledning. 

Vi er glade for den anerkendelse af det børneretslige perspektiv, der ligger heri.  

 

Det er afgørende for Børns Vilkår at understrege, at vi anerkender barnets ret til at tilhøre 

et religiøst og kulturelt fællesskab, og forstår, at det for mange børn og familier er en af-

gørende del af familielivet at kunne tage del i, samt medvirke til, at kulturelle og religiøse 

traditioner videregives. 

 

Børns Vilkår skal herefter henvise til vores bemærkninger til ’Notat om omskæring af 

drenge på ikke-medicinsk indikation, 2019’ fra februar 2020. Vi er således fortsat af den 

opfattelse, at alle børn har ret til personlig integritet og autonomi, uanset deres religiøse 

eller kulturelle ophav.  

 

Børns Vilkår anerkender, at det for jødiske og muslimske børn og familier kan være essen-

tielt at være omskåret, men mener ikke, at dette kulturelt eller religiøst funderede indgreb 

bør gå forud for fundamentale værdier om barnets generelle og overordnede ret til be-

skyttelse af sin person og integritet. 

 

Børns Vilkår mener ligeledes fortsat, at pige- og drengebørn bør nyde den samme juridi-

ske beskyttelse mod ikke-medicinskfunderede indgreb og en generel beskyttelse mod re-

ligiøs mærkning af deres kønsdele.  

 

Smertelindring  

Raske børns skal ifølge Børns Vilkår ikke udsættes for irreversible medicinske indgreb. Når 

man alligevel tillader dette, er det for Børns Vilkår helt afgørende, at der kan garanteres 

tilstrækkelig smertelindring i forbindelse med indgrebet.  
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Børns Vilkår ser derfor fortsat gerne, at der forskes yderligere i, hvordan man på bedst mulig  

måde smertelindrer de børn, som fortsat udsættes for omskæring – uanset indikationen.  

 

Samtykke 

BørneTelefonen hos Børns Vilkår modtager henvendelser fra drenge, som skal eller er ble-

vet omskåret imod deres vilje, eller som er bange og ikke tør sige fra over for deres fami-

lier, af frygt for udelukkelse af det familiære, religiøse eller kulturelle fællesskab. De kan 

ikke forstå, hvorfor beslutningen ikke er deres egen.  

 

Ifølge Børnekonventionens art. 12 har børn ret til at blive hørt og inddraget i sager, der 

vedrører dem. Børns Vilkår mener derfor først at indgrebet bør udføres, når barnet selv 

kan samtykke. Børns Vilkår mener, at drenge der er fyldt 15 år skal samtykke selv, så for-

ældremyndighedsindehaverne ikke egenhændigt kan træffe beslutninger om varige ind-

greb, som ikke tjener et sundhedsmæssigt formål.  

 

Børns Vilkår anerkender, at der fortsat er familier, for hvem rituel omskæring er en essen-

tiel del af deres livsførelse. Derfor opfordrer Børns Vilkår til, at der udarbejdes vejlednin-

ger til socialfagligt, samt pædagogisk- og lærerfagligt personale med henblik på at kunne 

rådgive og vejlede drengene bedst muligt.  
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Ingrid Hartelius Dall, juridisk seniorrådgiver 
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