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Nyt belgisk lovforslag vil forbyde 
læger at udskrive ’religiøse’ attester 
efter afsløring af, at hundredvis af 
unge især muslimske piger hvert 
år får papir på en intakt mødom.
»Samfundet støtter undertrykkelse 
af disse kvinder«, siger senatoren 
bag forslaget.

Senator 
vil forbyde 
mødomsattester

J eg er rædselsslagen for at blive kaldt
luder«, skriver den ene pige. En anden
føler sig »berøvet« sin mødom ved en
fejl – og en tredje fortæller om en

voldtægt, holdt hemmelig for familien i
årevis.

Pigerne bor i den belgiske hovedstad
Bruxelles store indvandrerkommuner
som Molenbeek, de er oftest tredje gene-

ration i muslimske fami-
lier af arabisk eller tyr-
kisk afstamning, og nu
stiller et forestående
bryllup dem i et forfær-
deligt dilemma:

Traditionen foreskri-
ver, at de skal være jom-

fruer, når de bliver gift. En tradition, som
mange familier stadig tager så bogstave-
ligt, at hundredvis af unge kvinder hvert
år må ty til lægehjælp for at redde famili-
ens ære.

Eksemplerne er hentet fra det belgiske
dagblad Le Soir. Avisen har i de seneste
måneder efterforsket omfanget af en vok-
sende praksis blandt lægerne, som er på
vej til at udløse en eksplosiv ny samfunds-
debat.

Stillet over for desperate unge patien-
ter accepterer både gynækologer og al-
mindelige praktiserende læger i vidt om-
fang at komme kvinderne til undsætning
ved at udstede attester på, at mødommen
er intakt. Om nødvendigt efter først at ha-
ve syet jomfruhinden sammen igen. 

»Der findes af gode grunde ingen offici-
elle tal. Men alene ved at tale med læger
på tre-fire af landets største gynækologi-
ske klinikker nåede vi hurtigt op på 200
attester om året. Det tyder på, at der i alt
udskrives måske 500 årligt«, siger journa-
listen Hugues Dorzée, der har været i kon-
takt med de unge kvinder:

»De nye generationer af muslimske pi-
ger lever et stadig mere moderne, almin-
deligt liv med en kæreste eller små seksu-
elle oplevelser. Når de så skal giftes, bliver
de frygteligt splittede mellem familiens
traditioner og et almindeligt teenageliv«,
siger han:

»De tør ikke stå frem, men fortæller alle
om deres angst for at blive lagt for had af
familien eller svigerfamilien«.

Le Soirs undersøgelser støder Christine
Defraigne, liberal gruppeleder i Belgiens
senat.

»Man kan altså få lægeattest på jomfru-

elighed af religiøse årsager. Jeg finder det
chokerende, at vort samfund og sund-
hedssystem på den måde hjælper med at
undertrykke og terrorisere unge muslim-
ske kvinder«, siger hun.

Senatoren er så utilfreds, at hun vil ha-
ve staten til at blande sig. I denne uge har
Defraigne foreslået landets første forbud
mod lægeattester, der »har til formål at le-
ve op til religiøse, filosofiske eller kultu-
relle overbevisninger«, som der står i lov-
forslaget.

Christine Defraigne kæder ligesom me-
dierne sagen om lægeattesterne direkte
sammen med en tilsyneladende stigning
i antallet af kirurgiske indgreb, der ’gen-
skaber’ mødommen.

I Belgien er det blevet en forholdsvis al-
mindelig praksis, at gynækologer syr
kvinders brudte jomfruhinder sammen
igen – ifølge Le Soir for en pris, der kan nå
helt op på 15-20.000 kroner per indgreb.

I modsætning til i Danmark dækker
den belgiske sygesikring faktisk en del af
operationen. Der er kun tale om knap 700

kroner, men for se-
nator Defraigne er
symbolværdien ka-
tastrofal.

»Jeg fatter det ik-
ke. Der er jo ingen
som helst lægelige
argumenter for så-
dan et indgreb. Det
må laves om«, siger
hun.

Den belgiske sy-
gesikring fører ik-
ke nogen separat
statistik over repa-
rationer af jomfru-
hinden eller ’hy-

men’, som den kaldes i medicinsk sprog.
Men antallet af operationer under rubrik-

ken ’vaginal plastikkirurgi’ blev næsten
fordoblet i perioden 2000-2004: fra 1.448
til 2.760 (seneste officielle opgørelse).

Christine Defraigne er udmærket klar
over, at hun smadrer lige ind i et meget
ømtåleligt og kompliceret problem, der i
mange år har været noget nær tabu
blandt både læger og politikere.

Debatten eksisterer også i Frankrig,
hvor der heller ikke er nogen lovgivning,
men de franske gynækologers organisati-
on har klart taget stilling imod mødoms-
attester. Det kan deres belgiske kolleger
foreløbig ikke blive enige om.

Lægerne benægter ikke, at de skriver at-
tester på jomfruelighed. Heller ikke, at en
del af pigerne først får repareret deres
mødom, så de bagefter kan få lægens
stempel på uskyldighed.

Men de fremhæver, at sagen ikke er så
indlysende for en læge. 

»Vi står i en ubehagelig situation, hvor

man på den ene side gerne vil hjælpe med
at afværge et familiedrama, mens man på
den anden side ikke vil medvirke til at bi-
beholde en traditionel byrde«, siger Yvon
Englert, formand for gynækologerne i
Belgiens fransktalende områder.

Nogle læger nægter pure at udskrive at-
testerne, både af moralske årsager, og for-
di jomfruhindens tilstand reelt ikke bevi-
ser noget som helst om en kvindes seksu-
elle erfaringer. Nogle pigers mødom kan
blive brudt meget let, for eksempel ved at
dyrke sport – mens der hos andre skal me-
get mere til.

Flertallet af gynækologerne synes dog
stadig, at det må være deres eget ansvar at
vurdere, hvordan de bedst kan beskytte
deres patienter i fortrolighed. Deres orga-
nisationer er ikke vilde med tanken om,
at politikerne skal blande sig med ny lov-
givning.

»Jeg forstår lægernes dilemma, men

det er jo netop derfor, at vi skal fjerne den
byrde fra dem. Dette er ikke et sundheds-
problem«, lyder senator Defraignes svar.

Christine Defraignes pointe bliver støt-
tet fra en side, hun måske ikke havde reg-
net med.

»Det her har intet med islam at gøre«, si-
ger imamen Coskun Beyazgül, der er for-
mand for sammenslutningen af belgiske
muslimer, Exécutif des Musulmans de
Belgique (EMB).

»Jeg ved godt, at nogle traditionelle fa-
milier stadig lægger vægt på jomfruelig-
hed før ægteskabet. Det respekterer jeg.
Men at presse unge piger til at lade sig un-
derkaste nedværdigende undersøgelser
og måske endda operationer! Det finder
jeg umenneskeligt, uværdigt og i strid
med islam«, siger han.

Imamen byder derfor forslaget om et
forbud velkommen. 
thomas.lauritzen@pol.dk
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Danske læger i etisk dilemma
Rekonstruktion af Jomfruhinden

Danske læger vil ikke 
som de belgiske udstede 
jomfruelighedsattester. Men 
de føler sig ligeså meget 
klemt mellem det etiske 
aspekt og muligheden for 
at hjælpe kvinderne. 

SHIDA CHAYESTEH 

D anske læger står i det samme eti-
ske dilemma som deres belgiske 
kolleger. Også selv om alt tyder 

på, at de fleste danske gynækologer og 
praktiserende læger afviser den belgiske 
lægelige praksis om, at underskrive en be-
kræftelse på at en patients mødom er in-
takt. 

»Jeg har en del gange oplevet at stå i det 
dilemma, at en familie kom slæbende på 
deres datter for at få bevis for hendes 
uskyld. Jeg måtte afvise dem, for jeg følte 
ikke, jeg kunne blande mig i det. Men det 
var en svær situation«. 

Sådan beskriver praktiserende læge på 
Nørrebro Flemming Skovsgaard det di-
lemma, han sommetider har stået i. Han 
har i årene talt med kolleger, der har ople-
vet det samme, men Politiken erfarer, at 

lægerne generelt er meget forsigtige med 
at udtale sig om problemet, fordi de vil 
beskytte deres patienter. 

Formanden for Dansk Selskab for Gy-
nækologi og Obstetrik, Helle Meinertz, er 
meget forbavset over at høre, at lægerne 
underskriver såkaldte jomfru-attester i 
Belgien. 

»Jeg har aldrig hørt om det herhjemme. 
Jeg kunne ikke forestille mig, at nogen vil-
le stille op til den slags. Det er jo som om, 
kvinden er en handelsvare og man skal se, 
om hendes tænder er okay«, siger hun og 
tilføjer, »det er så uetisk«. 

På Hvidovre Hospitals gynækologiske 
afdeling, som er en af de største gynæko-
logiske afdelinger i Danmark, har man 
heller ikke hørt om de såkaldte jomfrue-
attester. Alligevel er problematikken også 
meget aktuel i en dansk sammenhæng. 
Ole Hartling, der er tidligere formand for 
Etisk Råd, kender til den etiske diskussion 
herhjemmefra, men også fra udlandet. 

»Jeg har været til møder med praktise-
rende læger, hvor nogle har nævnt, at de 
har fået forespørgsler om jomfrue-atte-
ster. Dem jeg snakkede med, havde afvist 
at gøre det. Nogle af dem havde også for-
søgt at spørge manden, hvad han have fo-
restillet sig«, siger Ole Hartling, der udta-
ler sig om problematikken som privat-
person. 

»Dette her viser, hvor svære etiske di-
lemmaer er. Begge dele har jo noget på sig 
- det ene handler om det nære, skal vi 
hjælpe kvinden? Det andet spørgsmål er, 
skal man gøre det med alle midler? Skal 
man ikke i stedet markere, at det er et van-
vittigt ønske. Jeg vælger nok mest at sige, 
at læger over en bred kam skal sige, det ik-
ke er lægegerning, «, siger han. 

»Men jeg må samtidig sige, at jeg har 
forståelse for, at nogen har det synspunkt, 
at man hjælper ved at udstede attester. Pi-
gerne er i et reelt dilemma, det må man 
forstå. De er i et dilemma mellem den ad-
færd, som de ser som naturlig, og som de 
lærer af samfundet, og den adfærd der 
forventes af dem fra en anden side«. 

Mange unge piger med muslimsk bag-
grund har i årenes løb kontaktet socialar-
bejder Manu Sareen, fordi de har været 
meget optagede af ikke at blive snuppet 
uden en mødom. Han har i mange tilfæl-
de følt sig nødsaget til at henvise pigerne 
til en plastikkirurg. 

»Det var ikke med min gode vilje, men 
man står der med et ungt menneske, der 
er dybt på røven. Hvad fanden gør man 
så?«, spørger han. 

Manu Sareen mener, det er vigtigt, at 
man prøver at snakke med de unge om at 
stå fast, selv om det er ikke nemt. Som so-
cialarbejder må man også have respekt 

for, at det ikke er alle, der er klar til det op-
rør, man selv er klar til, siger han. 

»Du står over for et dilemma; hvis du 
hjælper kvinderne, understøtter du et el-
ler andet fuldstændig sindssygt. Hjælper 
du dem ikke, er alternativet, at de får store 
problemer«, siger han. 

Som tegn på at efterspørgslen efter en 
ny mødom er til stede, tilbyder en række 
danske private hospitaler operationer, 
der kan genskabe jomfruhinden, hvad 
der i lægefagligt sprog kaldes en hymen-
plastik-operation. 

Gynækologen Christine Felding, der 
har privat praksis i Charlottenlund, har 
ikke noget imod at fortælle om operatio-
nerne. Hun er specialist i at rekonstruere 
mødomme, som hun i år har udført mel-
lem 30 og 40 af. Hver gang pressen tager 
problematikken op, stiger det tal dog ret 
drastisk, siger hun. 

»Det er vel min form for ulandsbistand, 
at jeg en gang imellem hjælper piger i 
nød. Det er ikke en type operation, jeg er 
vild med at lave. Jeg mener, læger skal 
operere og hjælpe, når der er tale om syg-
dom. Det er en manglende mødom ikke. 
Hvis pigerne vil have en attest af mig, så 
får de det bare, men jeg lyver ikke om, 
hvorvidt jomfruhinden er intakt«, siger 
Christine Felding. 
shida.chayesteh@pol.dk 

Jomfruhinden er en tynd sene eller 
membran, som sidder omkring 1,5 cm 
inde i skeden. Membranen dækker ik-
ke hele åbningen, men er nærmere en 
kant med en blomsterformet åbning i 
midten. Når den brydes, forsvinder 
den ikke, men den flosser eller får slid-
ser. 

På græsk kaldes membranen Hy-
men efter ægteskabesguden, og siden 
oldtiden har den været et symbol på 
jomfruelighed. 

I en række kulturer i Mellemøsten og 
Afrika, og blandt udvandrere fra disse 
regioner er det ilde set, hvis jomfru-
hinden ikke er intakt, når der indgås 
giftermål. Derfor får en del kvinder 
den rekonstrueret af denne årsag. 

Der er flere metoder til at rekonstru-
ere jomfruhinden. En måde er, at man 
syr de slidsede dele sammen igen, så 
åbningen bliver mindre og på den må-
de genskaber den nogenlunde, som 
den så ud inden den blev brudt, og så 

vil den i mange tilfælde bløde, når den 
brydes igen. Et lignende indgreb udfø-
res hos nogle kvinder efter svære føds-
ler. 

En anden metode er at sy en lille 
selvopløselig tråd fra kant til kant. Trå-
den vil strække membranen en smule, 
når den brydes ved samleje, så der 
kommer lidt blod. Denne metode kan 
benyttes i tilfælde, hvor der stilles krav 
om at kvinden skal være ’jomfru’, når 
der indgås ægteskab og at et af bevi-
serne er blod på lagenet efter brude-
natten. 

I udlandet reklamerer private klinik-
ker desuden med metoder, hvor små 
kapsler eller poser med et blodlignen-
de stof fastgøres til hinden for at skabe 
illusionen om blødning efter et samle-
je. Indgrebene kan foretages under lo-
kalbedøvelse. 
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