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Omskärelse av minderåriga

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs
om att en åldersgräns på 15 år för manlig omskärelse som ej är medicinskt
motiverad införs.

Motivering
Omskärelse genomförs i dag ofta på blott några dagar gamla pojkar. Omskärelse innebär att man skär bort en frisk del av kroppen. Det är dessutom ett
oåterkalleligt ingrepp. Spädbarn har naturligtvis ingen möjlighet att själva
samtycka eller säga nej till ett sådant ingrepp.
I FN:s barnkonvention slås det fast att barn skall skyddas mot alla former
av fysiskt och psykiskt våld, skada eller övergrepp. Vidare slås det fast att alla
effektiva och lämpliga åtgärder skall vidtas för att avskaffa traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa.
Med beaktande av detta måste omskärelse av små pojkar förbjudas. Ett sådant ingrepp skall bara få genomföras när pojken själv kan ge uttryck för sin
egen övertänkta uppfattning i frågan. En sådan lämplig åldersgräns är 15 år.
Trots en sådan lagstiftning som den vi föreslår är det viktigt att slå fast att
alla medicinskt motiverade ingrepp är tillåtna. Detta bör framgå av lagtexten.
Vid en förfrågan hos riksdagens utredningstjänst framkommer följande.
Socialstyrelsen har haft i uppdrag att rapportera effekterna av lagen, vilka
redovisades i oktober 2005 i rapporten Omskärelse av pojkar, effekter av
lagen. Socialstyrelsen konstaterar att ett fåtal personer (fem) har sökt tillstånd enligt lagen och för närvarande är endast två av dessa verksamma,
båda från den judiska församlingen.
Socialstyrelsen anför att omskärelse av pojkar som är äldre än två månader enligt lagen inte får utföras av annan än legitimerad läkare. Inom
judendomen utförs omskärelse av pojkar under de första levnadsveckorna
varför det företrädesvis är personer från de judiska församlingarna som
har ansökt om tillstånd. I andra trossamfund omskärs pojkar när de är nå1
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got äldre. Socialstyrelsen anser sig inte ha någon möjlighet att bedöma
omfattningen av denna verksamhet.
Enligt Socialstyrelsen har lagen inneburit att styrelsen fått viss kännedokumentegenskap.
dom om den omskärelseverksamhet som utförs av personer utanför den
legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen. Lagen har inneburit en viss
förbättring av smärtlindringen hos verksamma personer med tillstånd, då
dokumentationsskyldigheten enligt patientjournallagen (1985:562) för
den legitimerade personalen som medverkar vid smärtlindringen möjliggör uppföljning av smärtlindringen och metoder för denna. Lagen har vidare gett Socialstyrelsen möjligheter att bedriva tillsyn av dem som ansökt om tillstånd vilket har förbättrat såväl hygienrutiner som dokumentation av smärtlindringen.
Socialstyrelsen uppger sig ha indikationer på att det förekommer omskärelse av framför allt pojkar i förskoleåldern utanför hälso- och sjukvården. Omfattningen av denna verksamhet har Socialstyrelsen ingen
möjlighet att bilda sig uppfattning om.
Mot denna bakgrund drar Socialstyrelsen slutsatsen att lagen inte har
haft avsedd effekt som skydd mot att pojkar kommer till skada i omskärelseverksamheten som helhet.
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Vi vet också att den förra regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att analysera varför företrädesvis pojkar i förskoleåldern omskärs av personer utanför
hälso- och sjukvården. Uppdraget skall redovisas senast den 30 mars 2007.
Nedan följer bara ett av många medieklipp från oktober i år.
Islamic Centers omskärelser ifrågasätts.
Islamic Center i Malmö vill erbjuda muslimska och judiska pojkar i
Skåne möjlighet till rituell omskärelse. Men nu ifrågasätts en läkare som
centret anlitar.
Programmet Kaliber i Sveriges Radio rapporterar att en dansk läkare
som reser till Islamic Center i Malmö för att utföra ingreppen saknar
formell behörighet eftersom han inte ansökt om svensk läkarlegitimation.
Dessutom figurerar mannen i en polisutredning i Skåne om en misslyckad omskärelse.
Bejzat Becirov, vd Islamic Center, säger att uppgifterna är nya för honom och ska kontrolleras. Han understryker att det är ska viktigt med rätt
kompetens för verksamheten.
Sedan början av året omskärs pojkar vid centrets nyöppnade kirurgklinik och nu välkomnas även judiska pojkar.
– Vi har samma tradition som judarna på den här punkten och har redan diskuterat frågan med rabbinen i Malmö, säger Becirov till Sydsvenskan.
Stockholm den 29 oktober 2006
Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
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