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Reform —ressurssenter for menn er et nasjonalt kunnskapsmiljø for menn og likestilling.

Reform er en privat og uavhengig stiftelse. Reform mottar grunnfinansiering fra Barne- og

likestillingsdepartementet. Stiftelsen formål er, med utgangspunkt i at menn og kvinner er

likeverdige, å jobbe for likestilling og mot diskriminering på grunnlag av kjønn, samt å

synliggjøre menn som kjønn i samfunnet. Reform arbeider bredt med ulike temaer som

berører menn. Med spesiell relevans for dette tema for høringen arbeider Reform med

menns seksuelle helse. I dette høringssvaret ønsker Reform å peke på noen aspekter ved

høringsforslaget som er relevante fra et mannsperspektiv.

Reform vil fremheve det problematiske ved det faktum at regjeringen ønsker å

institusjonalisere mannlig rituell omskjæring. Dette sender en sterk signaleffekt om at det

offentlige Norge går god for omskjæring. Reform vil sette spørsmålstegn ved denne

sanksjoneringen. Vi anser det som problematisk at irreversible kirurgiske inngrep foretas på

barn, uten at barnet har en medbestemmelsesrett.

Barnets mangel på medbestemmelsesrett er sentral, fordi omskjæring har helsemessige

konsekvenser som den omskårne må leve med resten av livet. Selv om Reform ønsker å

støtte opp under mangfoldsidealet og ulike måter å være mann på, må vi ikke se bort ifra at

helseeffektene av omskjæring er omdiskuterte. Nedsatt følsomhet i penis, forsinket orgasme

og smerter er følger enkelte vil få av omskjæring, som vil kunne påvirke deres seksualliv

negativt.

Fordi omskjæring på denne måten har stor påvirkning på en manns liv, mener Reform at

enkeltmennesket selv må få ta beslutningen om å bli omskåret. Dette er ikke mulig i

departementets foreslåtte praksis.

Som et ressurssenter for menn ønsker Reform å stille spørsmålstegn ved bruken av nettopp

gutters kropper som ufrivillige bærere av religiøs, kulturell eller foreldrebestemt praksis. Selv

om mannlig omskjæring og kvinnelig omskjæring kan være forskjellig i sitt omfang og i sin

konsekvens, innebærer begge en inngripen i enkeltmenneskers kjønnsorgan, med diskutable

og negative konsekvenser for deres seksualitet. Det offentlige Norge ønsker å

institusjonalisere omskjæring av gutter, samtidig som det forbyr og fordømmer enhver form

for omskjæring av jenter. Dette vurderer Reform som kjønnsdiskriminering som ikke er i tråd

med norske likestillingsidealer.
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Reform har imidlertid forståelse for at kultur, religion, tidligere praksis og personlige ønsker

vil legge sterke føringer på foreldre for å foreta rituell omskjæring på guttebarn. Vi er

innforstått med at rituell omskjæring av guttebarn med stor sannsynlighet vil forekomme på

uformelle arenaer dersom helsevesenet ikke tilbyr tjenesten. Med tanke på best mulig

ivaretakelse av de aktuelle gutters helsesituasjon, vil derfor Reform anbefale at rituell

omskjæring defineres som et operativt inngrep, og reguleres på linje med annen type kirurgi.

I sum mener Reform at rituell omskjæring er en uønsket praksis, og at en regulering av

denne kun bør være en midlertidig løsning. Vi oppfordrer derfor Helse- og

Omsorgsdepartementet til parallelt med denne reguleringen å arbeide for å redusere og

avskaffe rituell omskjæring av gutter på sikt.
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