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PRESSEMEDDELELSE 

Ny forening: Retten til forskellighed – CircumInfo 

En gruppe borgere med forskellig baggrund har dannet en ny forening Retten til forskellighed - 

CircumInfo. Foreningen har dels til formål at give saglig, afbalanceret information om omskæring 

af drenge, deraf CircumInfo. Circum henviser til circumcisio, latin for omskæring. Det andet formål 

er at hindre et forbud mod drengeomskæring i Danmark. 

”Debatten omkring omskæring er blevet så aggressiv, at vi følte, vi var nødt til at gøre noget for at 

oplyse danskerne om, hvad omskæring indebærer, og ikke mindst, hvad det ikke indebærer, ” 

siger Ian C. Skovsted, en af de fem personer, der udgør formandskredsen. 

Foreningen ledes af en 5-personers formandskreds. Formandskredsen består af Sohail Asghar, 

læge, ph.d. og Master of Disaster Management, Ian C. Skovsted, cand.scient. biokemi og forsker på 

Statens Serum Institut, Nanna Solow, cand.mag., religionshistoriker, Jette M. Møller, 

cand.ling.merc., formand for SOS mod Racisme, samt Dan Meyrowitsch, cand.scient., ph.d., 

epidemiolog og forsker ved Københavns Universitet. 

”I foreningen er vi som enkeltpersoner ikke nødvendigvis fortalere for omskæring, men vi er alle 

imod et forbud og for retten til forskellighed.” siger Jette Møller. 

”I et åbent, liberalt og demokratisk samfund bør der være vide rammer for, hvordan borgerne kan 

vælge at leve, og minoriteter har krav på særlig beskyttelse.” siger Nanna Solow. 

”Der florerer en masse myter og påstande om drengeomskæring, men evidensen mangler.” 

udtaler Dan Meyrowitsch. 

Omkring en tredjedel af verdens mænd er omskåret, de fleste af religiøse grunde, men i f.eks. USA 

- og i faldende omfang i Canada, Australien og New Zealand - omskærer især protestanter af 

europæisk herkomst deres sønner af sundhedsmæssige eller kulturelle årsager. I USA findes den 

meget aggressive forening, Intact America, der ønsker et forbud. Den henvender sig imidlertid til 

majoritetsbefolkningen, hvorimod dens danske søsterorganisation, Intact Denmark, i praksis stiller 

sig i opposition til religiøse mindretal, da det i Danmark er jøder og muslimer, der anvender 

omskæring, nemlig som et religiøst ritual. 

Rituel omskæreing er hjørnestenen i den jødiske tro, fordi Gud ifølge Moseloven påbød Abraham 

at omskære alle drengebørn på 8. dagen. ”Sådan skal I bære min pagt på kroppen som en evig 

pagt.” 



For muslimer er omskæringen identitetsbærende, selv om den ikke på samme måde er et krav, 

men en anbefaling, som langt størstedelen af muslimer verden over følger. 

I Danmark har jøderne omskåret deres sønner i mere end 400 år, men nu er der en voksende 

bekymring på grund af Intact Denmarks og overlæge Morten Frischs kampagne for at få 

omskæring af drenge forbudt på lige fod med pigeomskæring med en strafferamme på 6 års 

fængsel. 

”Den direkte sammenligning mellem kvindelig og mandlig omskæring er dog forfejlet og faktisk en 

hån mod de kvinder, der har været udsat for kvindelig omskæring (FGM), og som lever med de 

invaliderende senfølger,” siger Jette Møller, formand for SOS mod Racisme. 

I foreningen Retten til forskellighed – CircumInfo står muslimer og jøder sammen om ønsket om 

at forhindre et forbud og tilbyde saglig oplysning om omskæring til alle parter i debatten. 

”Vi glædede os, da regeringen i april meddelte FN, at man følger anbefalingen om ikke at indføre 

en aldersgrænse eller forbyde rituel omskæring af drenge, men Intact Denmark kører i øjeblikket 

kampagner i de politiske partier og deres ungdomsorganisationer samt i Lægeforeningen, så vi 

følte, at vi var nødt til at foretage os noget nu.” slutter Sohail Asghar. 

Læs mere om foreningens holdninger på www.forskellighed.dk 

Nærmere oplysninger fås hos: 

Ian C Skovsted, tlf.29880001 

Jette Møller, tlf. 60633399 

Sohail Asghar, tlf. 20613737 

Nanna Solow, tlf. 60921432 

Dan Meyrowitsch, tlf. 60604386 

 


