
Passer du til Lån & Spar

– og passer vi til dig?

Tag testen på lsbtest.dk, og deltag 

i konkurrencen om et rejsegavekort 

for hele familien på 20.000 kr.

Vi tjener ikke altid på

at give gode råd.

Til gengæld er vi bedst tjent 

med glade kunder.

nyt udtryk – 
samme bank
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Muslimske piger bliver
tvunget til læge af familien
for at få et underskrevet be-
vis på deres mødom, inden
de bliver gift. 
Det fortæller flere eksper-

ter, metroXpress har talt
med.
Det såkaldte jomfrubevis

er almindelig praksis i flere
store indvandrergrupper fra
flere sociale lag og skyldes
tradition frem for religion,
vurderer Kristina Aamand,
forfatter og kvinde bag Ny-
moedom.dk.
Hun får mellem otte og ti

henvendelser om ugen via
sit website, hvor hun rådgi-
ver unge med indvandrer-
baggrund. 
Hver tredje er fra piger,

der enten er blevet tvunget
til læge eller bliver truet
med det.
»Det er et garantibevis på

bruden. Familien kræver
det, fordi det sætter dem i et
dårligt lys, hvis datteren ik-
ke er jomfru på bryllupsnat-
ten,« siger hun.
Gynækolog Christine Fel-

ding, der tilbyder rekon-
struktion af jomfruhinden,
fortæller, at hun tidligere
modtog tre til fire henven-
delser om måneden, men al-
drig har underskrevet et
skriftligt bevis. 
Læge på Nørrebro, Flem-

ming Skovsgaard, oplever
også at blive kontaktet flere
gange om året af piger, der
vil have hjælp med at bevise
deres mødom.

»Jeg har hjulpet et ungt
par, der skulle giftes, men
allerede havde haft sex. Jeg
tog en blodprøve fra hende,
de kunne lægge på lagenet
bagefter. Så  kunne sviger-
moder se, at pigen var jom-
fru,« siger han og fortæller,
at han vurderer fra sag til
sag, om han kan og vil hjæl-
pe.

Muslimske
piger beder lægen
om skri�ligt bevis
på deres mødom 

De bliver tvun-
get af familien 
Lægerne står i
etisk dilemma

Jomfruhinden 

NIKLAS KRIGSLUND

nk@metroxpress.dk

En jomfruhinde er en ela-

stisk, tynd cirkel af binde-

væv, der delvist dækker for

indgangen til skeden. En ud

af fem bløder, når den bry-

des. 

I nogle kulturer i Afrika, 

Følgende er
 et uddrag f

ra et brev, K
ristina Aa-

mand har modtaget på N
ymoedom.dk

Hej..

Jeg er sikk
er på at du

 har set de
 samme

spørgsmål
 flere gang

e, men her
 kommer

mit altså.

Jeg har væ
ret i et fast

 forhold i 3
 år.. efter

to et halvt 
år mistede

 jeg så min

mødom, da
 det skete t

ænkte jeg 
at jeg

BARE ville 
få lavet en

 ‘ny mødom
’, uan-

set prisen..
 Dette er m

it helt stor
e

problem, f
or min fam

ilie må jo i
ntet vi-

de.. Men vo
res traditio

n er ikke, a
t man

undersøge
r lagnet. D

et foregår s
ådan, at

inden man
 overhoved

et bliver gi
ft,

bliver kvin
den tjekke

t. Er hun jo
mfru,

kan en for
lovelse find

e sted.. De 
skal ha-

ve papir på
, at pigen e

r jomfru, in
den

noget kan 
ske.. Sådan

 er traditio
nen og

det er vildt
 skræmme

nde..«

(…)

»altså jeg a
ner ikk hve

m, som lav
er den

slags papir
, men jeg v

ed, at det n
oget

som foregå
r.. og jeg h

ar læst me
get om-

kring, at m
an ikke ka

n se, om en
 pige

har sin mø
dom eller e

j. Derfor fo
rstår

jeg ikke, at
 der kan bl

ive lavet et
 papir

på sådan n
oget.«

(…)

»men det i
kk fordi, a

t ham jeg e
r med nu

kræver at f
å det tjekk

et. Han er 
godt klar

over at jeg
 kun har væ

ret med ha
m..  

Det såkaldte jomfrubevis er almindelig praksis i flere store                          indvandrergrupper og skyldes tradition frem for religion, vurderer Kristina Aamand.
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Tobias Pleigaard Og som sædvanligt kan Mikkel ikke styre 
sin brandert.
27. september kl. 20:21

Mikkel Hansson Hvad skete der egentligt? Jeg er sgu ked af i 
går, det må du virkelig undskylde.
27. september kl. 20:45

Jasmin Boyesen Hvad fanden havde du gang i? 
27. september kl. 20:59

Anne Petersen F&%k du er da bare en idiot. Håber du har 
tømmermænd resten af livet.
27. september kl. 21:13

Ulrik Thomsen Mikkel – du skylder bare så meget en  
undskyldning din nar.
27. september kl. 20:22

Oliver Karlsen Bliver du aldrig træt af at gå glip af festerne 
Mikkel?
27. september kl. 21:25

Peter Therkelsen, Christina Jürgens, Alba Uhllerup og Line 
Hindinger syntes godt om dette

Ulrik Thomsen og 9 andre syntes godt om dette.

Ulrik Thomsen og Mikkel Hansson er ikke længere venner

Kommenter ‘ Synes godt om

Kommenter ‘ Synes godt om

Det er ikke kun dømmekraften, 
du risikerer at miste, når du drikker.
 
Kender du fornemmelsen af den dér dumme episode, du 
bittert fortryder bagefter? Lyt til et godt råd: Stop før 5 og 
behold både dømmekraften og vennerne.

stopfør5.dk

Anne Petersen er ikke længere i et forhold med Mikkel Hansson

Billeder af dig: I byen
Foto 1 af 2 Forrige   Næste

Ulrik Thomsen

Mikkel Hansson

indland
Siderne er redigeret af Marie Boe-Hansen
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»Pigerne er ræd-

selsslagne. Mø-

doms-undersøgel -

sen overskygger

alle andre proble -

mer. Der er endda

piger, der får hevet

tøjet af af sin egen

familie og bliver

undersøgt i stuen.«

KriStina aamand, forfatter 

og Kvinde bag webSitet

nymoedom.dK

»Man kan ikke

fastslå med sikker-

hed, om en pige er

jomfru eller ej, så

jeg vil som ud-

gangspunkt sige

nej. Men står jeg i

en situation, hvor

pigen siger, hun

bliver dræbt, hvis

ikke hun får et

bevis, vil jeg måske

overveje det.«

fLemming SKovSgaard,

praKtiSerende Læge, nørrebro i

KøbenHavn.

»Vores pligt som læger er at dokumentere

og behandle sygdom. Ikke at bukke under

for pres og vurdere, om en pige er jomfru

eller ej. Det har slet ikke noget at gøre

med vores virke som læger,« siger han til

DR Nyheder.«

formanden for praKtiSerende LægerS organiSation,

micHaeL dupont, tiL dr nyHeder.

Mellemøsten og Asien skal

jomfruhinden være intakt,

når en kvinde gifter sig. 

I Danmark kan man få rekon-

strueret jomfruhinden ved

et kirurgisk indgreb.

I Belgien udsteder læger

jomfrucertifikater. Praksis-

sen menes også at foregå i

mange andre lande.

S kræver stop for
jomfrucertifikater
Oplysninger om, at et sti-
gende antal unge muslim-
ske piger og kvinder
oplever, at familierne for-
langer dokumentation for
deres jomfruelighed, får So-
cialdemokraterne til at kræ-
ve en undersøgelse af
fænomenet.

Socialdemokraterne har
ifølge Karen Hækkerup den
opfattelse, at lægerne bør si-
ge nej til at lave ‘jomfrucer-
tifikater’.

»Kun hvis alle tager af-
stand fra den kontrol af pi-
ger og kvinder, vil kravet
om disse lægeundersøgelser
høre op,« siger retsordfører
Karen Hækkerup (S). 

Socialrådgiver og sygeple-
jerske Kristina Aamand si-
ger til DR Nyheder, at piger-
ne i stigende grad bliver
tvunget til lægen for at få
udstedt en lægeerklæring,
der bekræfter, at pigerne ik-
ke har haft samleje. ritzau

»At familier under-

trykker deres piger

og kvinder ved at

kræve kontrol over

deres krop, er dybt

krænkende. Ikke

bare for disse piger,

men for alle demo -

kratisk indstillede

mennesker.«

Karen HæKKerup (S)
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