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Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har d. 2. maj 2018 stillet følgende spørgsmål 

nr. 911 (alm. del) til børne- og socialministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet 

er stillet efter ønske fra udvalget. 

Spørgsmål nr. 911:  

”Ministeren bedes redegøre for, om der almindeligvis er en aldersgrænse for, 
hvornår børn kan være selvbestemmende, give et informeret samtykke eller 
tages med på råd, f.eks. 12 år eller 15 år, i forhold til forhold, der direkte vedrører 
barnet, herunder hvad der efter ministeriets opfattelse og erfaring vurderes 

at være en passende aldersgrænse i forhold til spørgsmålet om omskæring.” 

Svar: 

Jeg forstår spørgsmålet således, at der spørges til reglerne for omskæring af drenge-

børn.  

 

Generelt kan jeg oplyse, at det følger af artikel 12 i FN’s Børnekonvention, at et barn 

har ret til at blive hørt i alle forhold, der vedrører barnet. Formålet er at sikre, at barnet 

får lov til at fremlægge sine egne holdninger og synspunkter, og at disse indgår i sa-

gen.  

 

FN’s Børnekomité har i sine generelle bemærkninger (”General Comments”) til artikel 

12 fastslået, at bestemmelsen ikke indeholder en aldersgrænse for, hvornår med-

lemsstaterne skal høre børn, og dermed hvornår børn er i stand til at forstå deres sag i 

et sådan omfang, at de kan give fx et informeret samtykke. I stedet bør medlemssta-

terne foretage en individuel vurdering af det enkelte barn og den enkelte sag.  

 

Jeg har ikke mulighed for at foretage en vurdering af, hvad der vil være en passende 

aldersgrænse i forhold til spørgsmålet om omskæring af drengebørn, da det er en 

sundhedsfaglig vurdering, som henhører under Sundheds- og Ældreministeriets res-

sort.  

 

 

Med venlig hilsen 

Mai Mercado 
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