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HØRING OM LOVREGULERING AV RITUELL OMSKJÆRING AV GUTTER   
 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har sendt på høring et forslag om loveregulering av rituell 
omskjæring av gutter. Forslaget har som formål å sikre at rituell omskjæring utføres av kompetente 
personer på en forsvarlig måte og at det finnes et tilgjengelig tilbud for de som ønsker inngrepet 
innført. HOD anslår at det foregår 2000 rituelle omskjæringer av nyfødte gutter per år i Norge.   
 
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er paraplyorganisasjon for fjorten tros- og 
livssynssamfunn, eller sammenslutninger av slike. Blant våre medlemmer er blant annet Islamsk Råd 
Norge og Det Mosaiske Trossamfund. Begge trossamfunnene vil berøres av en mulig lovregulering.  
 
I STL sin utredningsrapport ”Livsfaseriter” har forskere kartlagt hvordan omskjæring av guttebarn 
foregår hos muslimer og jøder i Norge per 2009. Rapporten er tilgjengelig på våre nettsider 
trooglivssyn.no/livsfaseriter, og anbefales som kunnskapsgrunnlag i høringsarbeidet. Rapporten 
brukes aktivt i Kulturdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. 
 
Konsensus og uenighet 
STL arbeider etter konsensusprinsippet. I denne saken er det ikke konsensus. Vårt medlemssamfunn 
Human-Etisk Forbund (HEF) har et primærstandpunkt om forbud mot omskjæring av guttebarn. 
HEF mener at lovregulering som sikrer at omskjæring skjer i helseinstitusjoner må være et minstekrav 
inntil forbud foreligger. Vi viser til deres egen høringsuttalelse. De åpner imidlertid opp for at de 
andre medlemmene av STL kan sende en høringsuttalelse uten HEFs tilslutning. 
 
Flertallet av STLs medlemmer legger til grunn at rituell omskjæring er en lovlig praksis i dagens 
Norge. De mener det bør utføres av en kompetent person på en forsvarlig måte. Det er også viktig at 
tilbudet er tilgjengelig for de som ønsker det, slik at den religiøse praksisen skjer med minst mulig 
medisinsk risiko. Det bør skje etter lovmodell A som åpner opp for at andre enn leger skal kunne 
utføre inngrepet – men gjerne med krav om at en lege er tilstede ved inngrepet. 
 
Vi viser også til egne høringsuttalelsene fra flere av STLs medlemmer. I STL er det, som vist over, 
ulike syn på rituell omskjæring. 
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Espen Lynne Amundsen     Lise Tørnby 
rådsleder       koordinator/daglig leder 

http://www.trooglivssyn.no/livsfaseriter

