PRESSEMEDDELELSE:
Nyt undervisningsmateriale vil bringe nuancerne
frem i debatten om drengeomskæring
Debatten om drengeomskæring er noget af det mest dilemmafyldte, der har været debatteret i offentligheden de
seneste par år. Diskussionen dukker op med jævne mellemrum, bl.a. da der i 2020 blev rejst et borgerforslag om
et forbud mod drengeomskæring. Hver gang debatten blusser op, er det forbundet med voldsomme diskussioner
og hårde beskyldninger fra både tilhængere og modstandere af et forbud. Debatten om omskærelse har en lang
historik i Danmark og kan blandt andet spores helt tilbage til de første jøders ankomst til Danmark i 1622, hvor
kirken eksempelvis brugte omskærelsen som argument for, at jøder ikke skulle have lov til at opholde sig i landet.

Udkommer online
21. november 2022

Et nyt online-tilgængeligt undervisningsmateriale dykker ned i dilemmaerne. Målet med materialet er at belyse og
udforske nuancerne i den dilemmafyldte – og ofte polariserede – debat og at undersøge, hvorvidt der både bag
positionerne ’for’ og ’imod’ et forbud gemmer sig en større kompleksitet, end det kan se ud til i debatterne.

For mere information, kontakt:
Ingrid Ank
formand for Foreningen Åndsfrihed
ia@vartov.dk / 41939008

Materialet lægger ikke op til en bestemt holdning til spørgsmålet, men lægger vægt på nuancerne. Målet er at
skabe en samtale på et nuanceret og oplyst grundlag. Bag spørgsmålet om drengeomskæring gemmer sig nemlig
komplicerede spørgsmål om forholdet mellem individ, stat, religion, kultur, forældre og børn: Vil et forbud mod
drengeomskæring fratage børnene et vigtigt religiøst tilhørsforhold, eller er der tværtimod tale om statens
beskyttelse af individet?

Sara Stadager
museumsinspektør
Dansk Jødisk Museum
sf@jewmus.dk / 91230722

Materialet henvender sig til ungdomsuddannelserne / 10. kl. Det indeholder en lærervejledning, et elevmateriale
og et sæt samtalekort, der også kan bruges uafhængigt af materialet.
Materialet udkommer 21. november 2022, og det ligger frit tilgængeligt online på:
www.jewmus.dk / www.aandsfrihed.dk
Det er udarbejdet af Foreningen Åndsfrihed og Dansk Jødisk Museum.

