København, 25.10.2021

Indstilling til Cavling-prisen 2021
Undertegnede indstiller hermed TV2 Dokumentaren ”Omskæringer bag lukkede døre” til årets Cavling-pris.
Dokumentaren er produceret hos Bermuda Production af journalisterne Merle Strand Banggaard, Marike
Jensen, Alaa Kassab, Niels Hagen Rasmussen og Thomas Buch-Andersen.
Dokumentaren undersøger under hvilke forhold danske drenge i dag bliver omskåret, men holdet bag
dokumentaren undgår at falde i den klassiske diskussion, der handler om for eller imod omskæring.
Dokumentaren afdækker, hvordan retningslinjerne for omskæring af drengebørn i Danmark er væsentlig
ringere end ved nogen andre kirurgiske operationer. Myndighederne tillader, at folk uden lægefaglig
baggrund må bedøve børnene og udføre indgrebet, der ofte finder sted i folks eget hjem. Et sted som er
umuligt at gøre sterilt. Samtidig har man ikke et akutberedskab klar, som kan redde barnet, hvis det får for
meget bedøvelse eller operationen går galt. Her taler vi om babyer, der helt ned til få dage gamle.
Dokumentaren taler med både kritikere og fortalere for retningslinjerne og formår at vise, at de danske
politikere står i et stort dilemma, når det kommer til omskæring, fordi det er et område, hvor især USA
presser Danmark. Det viser holdets mange aktindsigter. Beskrivelsen af det udenlandske pres giver en
forståelse for, hvorfor det her emne er så svært for de danske politikere at håndtere.
Ikke mindst afslører dokumentaren, hvordan omrejsende illegale omskærere opererer på ulovlig vis i
Danmark. En praksis, som kan være livsfarlig for de små drengebørn. Vi ser to illegale omskærere gør klar til
at operere på en femårig dreng på stuegulvet. Den ene omskærer pakker en rusten loddepistol ud og beder
om toiletpapir. De arbejder begge uden handsker og de er udmærket klar over at det, de gør, er ulovligt. De
forklarer, hvordan TV2’s journalist skal lyve, hvis der opstår komplikationer, og barnet efterfølgende skal på
hospitalet. Det er vigtigere at dække over ulovlighederne end at prioritere barnets helbred.
Den efterfølgende nyhedsdækning viser, at det er et emne, som har manglet oplysning. Både justits- og
sundhedsministeren har efter udsendelsen lovet, at de vil gribe ind på området. Sundhedsministeren har
lovet, at han vil se på retningslinjerne for omskæring af drengebørn. Men udover på ministerniveau har
dokumentaren og nyhedsdækningen også vakt genklang i flere miljøer. Paraplyorganisationen for flere
muslimske foreninger har taget afstand for de illegale omskæringer, og danske sundhedsplejersker har
foreslået, at der kommer oplysningspligt om omskæring.
”Omskæringer bag lukkede døre” er en dokumentar, som har formået at åbne øjnene, for nogen af de
vigtigste interessenter på området. Og som forhåbentlig kan sikre de små drengebørn mere sikre forhold
fremover. For deres grundige journalistiske arbejde har folkene bag dokumentaren gjort sig fortjent til årets
Cavling.

Med venlig hilsen
Thomas Gade, redaktionschef
Bermuda Production

