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I den aktuelle omskærelsesdebat skal man selvfølgelig ikke trække nazikortet. Man skal

heller ikke kalde folk antisemitter, fordi de ikke nødvendigvis bryder sig om omskærelse

af  drengebørn,  og  det  er  heller  ikke  denne  skribents  ærinde  at  gøre  dette.  Det  er

derimod skribentens ærinde at pege på en række sammenfald mellem den historiske

antisemitisme og den nuværende diskussion om omskærelse af drenge.

Når man læser indlæg i avisen eller på facebook, kan man nemt få det indtryk, at det at

være  modstander  af  omskærelsen  af  drengebørn  er  et  meget  moderne  og  oplyst

standpunkt. I virkeligheden forholder det sig modsat. Historisk set har der været en dyb

skepsis overfor jødisk skik og tro i en lang række europæiske lande, herunder Danmark,

siden den jødiske religion kom til Europa for over 2000 år siden. Antisemitismen var

langt fra et nyt fænomen i 1930erne med fremkomsten af nazismen, og derfor giver det

heller ikke mening at trække nazikortet.

E T  P A R  E K S E M P L E R

Problemerne omkring jødisk kultur, skik og tro, stikker langt dybere i europæisk historie.

Spændingen kan spores helt tilbage til de første kristne menigheder. Paulus diskuterer

spørgsmålet  om omskærelse i  Galaterbrevet  og afviser  dette  som pagtstegn for  ikke-

jøder. Kristendommen blev siden den dominerende tro i Europa og senere statsideologi

i en lang række lande.

Som statsideologi  blev kristendommen brugt  til  at  legitimere den førte politik.  Kong

Davids kongedømme blev et ideal for enevælden, men den rette kristendom blev også

brugt  som politisk afgræsning overfor andre grupperinger.  I  Spanien drejede det  sig

eksempelvis om muslimerne, men også om jøderne.

Afgræsningen overfor muslimerne var indlysende, idet der var en lang og blodig militær

konflikt på den iberiske halvø mellem kristne og muslimer. Problemet omkring jødernes

tro var, at den sagdes at true den enhed, som den katolsk spanske krone under Isabelle

og Ferdinand søgte at etablere i deres forenede kongerige.



Målet var politisk og religiøs enhed i riget, og her blev de spanske jøder tvunget til at

konvertere til kristendommen og flygte. Selv hvis de konverterede, var det ikke nok. Der

var en frygt for, at jøderne praktiserede deres tro i det skjulte. De lod måske deres børn

omskære, de spiste ikke svinekød osv.

Alene i Sevilla blev over 700 jøder brændt på bålet i en periode på 12 år, inden de

spanske jødeforfølgelser kulminerede med udvisningen af alle jøder (700.000) i 1492 fra

Spanien.

Spanien er langt fra det eneste land, som har forfulgt sin jødiske befolkning, eller som

har udvist jøder. Rusland, Østrig, Frankrig, England, Rumænien og en lang række andre

lande har alle på et tidspunkt i historien udvist jøder, og så sent som i 1968 udviste Polen

12.000 jøder, blot fordi de var jøder.

Tysklands deportationer fra 1933 til 1945 er ikke et enkeltstående tilfælde. Alene af den

grund  skal  man  ikke  trække  nazikortet  i  den  aktuelle  omskærelsesdebat,  for  en

problematisk tilgang til jødedommen har nazismen ikke patent på. Det er en del af en

lang række europæiske landes historie og ideologi. Det har været god latin ikke at bryde

sig om jøder og jødedommen.

Da man eksempelvis efterlyste morderen Jack the Ripper i Victoria-tidens England, var

det således en jøde man ledte efter, for argumentet var, at ingen englishman kunne have

begået så frygtelige forbrydelser, så det måtte selvfølgelig være en jøde.

J Ø D I S K  I D E N T I T E T

Grunden til dette er den samme som i dag. Jødisk tro og identitet udgør et problem i

forhold  til  hovedparten  af  befolkningen.  I  dag  er  statsideologier  sjældent  kristen

imperialisme, men det såkaldt sekulære samfund har overtaget en række kedelige træk

herfra.

De jesuitiske missionærer forfulgte nidkært alle, der ikke delte den katolske tro, og vor

tids sekulære missionærer udbreder sig med samme rethaveriske tilgang til eksempelvis

omskærelsen.  Hvor  den  kristne  kirke  for  længst  er  blevet  klogere  og  har  erkendt

medansvar i en række overgreb mod jøder, så fortsætter denne sekulære bevægelse med

at gentage fordummende fordomme.



Aviser er igen i dag fyldt med læserbreve, hvor det eksempelvis er okay at skrive at

Mosaisk Trossamfund aldrig har bidraget med noget positivt til  det danske samfund.

Eller at jøderne bare kan rejse, hvis de ikke vil indrette sig efter dansk lov. Det er helt

normalt  at  betegne  den  jødiske  tro  som  Abrahams  psykotiske  guds-fantasier  og

omskærelse som kønslemlæstelse.

Det bliver gang på gang fremhævet, at Danmark er et foregangsland, hvis et forbud mod

omskærelse vedtages. Det er lodret forkert. Danmark vil vende tilbage til et forbud, som

har eksisteret i en lang række lande op igennem historien. I 70 år har der i europæisk

historie ikke været forbudt at være praktiserende jøde, og det har været god latin at

skrive om den jødiske tro på samme måde som ovennævnte eksempler viser.

Det ser desværre ud til,  at  det ikke kun har været en lille mislyd i  en lang og trist

historie. Den historiske antipati imod jødisk skik og tro er på vej tilbage. Der er intet nyt

i at fremstille omskærelsen som kønslemlæstelse eller at ville kriminalisere jøder, fordi de

praktiserer deres tro. Det er desværre "just business as usual."
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