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En intakt förhud
Förhuden är en del av pojkens penis som börjar utvecklas redan i 8:e    
graviditetsveckan. Den är en dubbel, mjuk, elastisk och uttöjbar mantel, 
som innehåller specialiserade nerver, blodkärl och muskelfibrer. 

Den huvudsakliga funktionen av förhuden är att skydda penisens spets 
alltså ollonet mot temperaturvariationer, torka och skavning. Den spelar 
också en viktig roll för sexualiteten eftersom den ökar penisens känslighet 
och dess glidmekanism gör samlaget effektivare och njutningsfullare för 
bägge parterna.

Vad är omskärelse?
Pojkarnas omskärelse är en åtgärd där man avlägsnar hela eller delar av 
penisens förhud. Pojkarnas omskärs i allmänhet i åldern mellan späd-
barn och pubertet. Den utförs med en kniv eller något annat instrument.           
I denna broschyr avses med omskärelse endast sådana omskärelser som 
utförs av icke-medicinska skäl såsom religiösa eller andra riter.

I omskärelsen förlorar pojken:
mer än hälften av huden som skyddar ollonet, vilket leder till att        •	
ollonet blir mer utsatt för nötning, sår och förfrysning
ollonets glidmekanism, som spelar en central roll i samlaget genom att •	
öka både mannens och hans partners sexuella njutning
ca. en meter blodkärl•	
80 meter nerver, som är lika känsliga som nerverna i fingertopparna •	
eller läpparna
10 000 – 20 000 nervändor, som påverkar sexuell njutning•	
epitelceller, som spelar en viktig roll i kroppens immunsystem•	
i värsta fall kan pojken förlora hela sin penis eller sitt liv•	

Alla operationer medför risker. De vanligaste komplikationerna är: kraftig 
blödning, inflammation av förhuden och kallbrand. Följderna av misslyck-
ade operationer varierar från skadlig ärrbildning på penisen till förlust av 
livet.

Omskärelse kan förorsaka permanenta problem som ärrvävnad, nedsatt 
eller utebliven känsel eller och trauman som förorsakats av en tidig smärt-     
upplevelse.



Sexualitet och omskuren penis
Omskurna män kan drabbas av smärtsamma erektioner, sexuell ovilja och 
smärta under samlag. Också hos de omskurna männens partner kan det 
förekomma smärta under samlag som förorsakas av avsaknaden av penis 
glidmekanism samt dess grovhet, torrhet, eller ärrvävnad. 

Mänskliga rättigheter och lagen
Alla icke-medicinska omskärelser som utförs på pojkar kränker barnets rätt 
till kroppslig integritet. En icke-medicinsk omskärelse skadar barnet ur de 
mänskliga rättigheterna, samt den medicinska och sexuella etikens syn-
vinkel. I den internationella konventionen om barnens rättigheter (1989) 
står det skrivet att alla barn har rätt till sin fysiska integritet och utveckling 
utan störningar. Finland har också förbundit sig till den biomedicinska 
konventionen(2010) som förbjuder avlägsnande av frisk vävnad utan   
samtycke.

Omskärelse av pojkar kan genom ovan nämnda skäl avses som barnmiss-
handel precis som motsvarande operation anses vara för flickor. I Finland 
kan föräldrar straffas genom lagen för att ha låtit omskära sitt barn.

Alternativ till omskärelse
P.g.a. riskerna, skadorna och problemen gällande mänskliga rättigheter 
har man utvecklat olika alternativ till omskärelse. Omskärelsen kan utföras 
genom symboliska ritualer som till exempel att skära ett tyg i stället för 
förhuden så pojken förblir orörd.

Ett annat alternativ till omskärelse av en minderåring pojke är att skjuta 
upp operationen tills pojken är fullvuxen och kan själv bestämma om han 
vill ha operationen eller inte. Då han gör sitt val är det ytterst viktigt att 
han är medveten om riskerna och nackdelarna.



Icke-medicinsk omskärelse av pojkar är ett brott mot   
barnets rättigheter!

Sexpo-stiftelsen lanserade år 2011 EHJÄ-programmet vars mål är att    
på lång sikt minska icke-medicinska omskärelser av pojkar genom upp-
lysning. Programmet informerar om omskärelsens risker, nackdelar och 
etiska problem. 
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