
Dansk Folkepartis holdningspapir vedr. religiøs drengeomskæring 
 
Som det fremgår af vort principprogram, betragter vi familien som kernen i det danske 
samfund. Det nære bånd mellem ægtefæller, børn og deres forældre er bærende for 
landet. Derfor skal familierne sikres de bedste muligheder for at kunne fungere - herunder 
også etisk og religiøst at kunne præge familiens børn. 
  
Det er dog vigtigt for Dansk Folkeparti, at religion aldrig må få førsteprioritet i forhold til den 
verdslige lov - og det skal særligt understreges, når det drejer sig om forældres, religiøse 
lederes eller religiøse gruppers fysiske eller psykiske overgreb på børn! 
  
Følgelig er Dansk Folkeparti grundlæggende modstander af religiøs omskæring. 
  
Omskæring af pigebørn, hvorved enten klitorisforhuden samt de indre skamlæber er 
skåret bort eller hvor man delvis eller fuldstændig har fjernet de primære kvindelige 
kønsorganer omkring skeden, og som ofte medfører livslange traumer, er en barbarisk 
skik, som er, og bør være, strengt forbudt herhjemme, og som straffes med op til seks års 
fængsel, og ti år under skærpende omstændigheder. Forbud og strafansvar gælder også 
selvom indgrebet foretages uden for Danmarks grænser. 
  
Omskæring af drengebørn, hvorunder penis-forhuden bortskæres - hos jøderne, under 
lægelig opsyn, otte dage efter drengens fødsel, hos muslimerne ofte i 5-7-års alderen eller 
senere, vurderes af en anden karakter - kun i få tilfælde at være traumatiserende, og tåler 
reelt derfor heller ingen direkte sammenligning med omskærelse af pigebørn.  
  
I forlængelse af en ophedet debat om drengeomskæring i sommeren 2012 anmodede 
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i november 2012 Sundhedsstyrelsen om at 
udformet et notat, der kom i juni 2013. Af notatet fremgår blandt andet følgende af 
sammenfatningen: 
  
”Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at der ikke er tilstrækkelig sundhedsfaglig 
dokumentation til generelt at anbefale omskæring af drengebørn. Samtidig er der ikke 
sådanne risici ved indgrebet, når det foretages korrekt og af kompetente læger, at 
styrelsen finder anledning til at anbefale et forbud af rituel omskæring af drengebørn.” 
  
Dansk Folkeparti følger Sundhedsstyrelsens anbefaling, og ønsker således ikke for 
nuværende at kriminalisere omskæring af drengebørn, selvom vi principielt fastholder, at vi 
er modstander af religiøs omskæring. 
	  


