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När Maciej Zaremba i några DN-
artiklar under augusti riktade strål-
kastarljuset mot den svenska sterili-
seringspolitiken under främst 1930-
och 1940-talen skedde detta tydligen
vid rätt valt tillfälle. Det bakomlig-
gande materialet har inte varit okänt,
men av någon anledning hade det
inte tidigare mött den uppmärksam-
het som saken förtjänar.

Enligt Zaremba steriliserades runt
60 000 svenskar efter 1935 när den
första steriliseringslagen antogs av
en enig riksdag (för att sedan skärpas
1941 och avskaffas först 1976). Den-
na massiva insats för att bli av med
»arvsmässigt undermåliga männi-
skor» har nu livligt debatterats och
med rätta kritiserats.

Från att ursprungligen ha varit ett
projekt för att förbättra »den svenska
folkstammens rashygieniska kva-
litet» utvecklades tvångssterilise-
ringarna till ett samhällsekonomiskt
instrument för att begränsa antalet
olönsamma bidragstagare. Båda skä-
len måste betecknas som både ove-
tenskapliga och orättfärdiga.

I debatten har diskuterats olika
förklaringsmodeller till att strävan-
dena mot ett välfärdssamhälle paral-
lellt tillåtit, ja uppmuntrat, en så ohu-
manitär verksamhet. Som en förkla-
ring har angetts vetenskapens dåva-
rande – och sedermera vederlagda –
uppfattning att i olika avseenden
handikappade individer utgjorde ett
hot mot samhället, och att konse-
kvent sterilisering kunde undanröja
detta hot.

En annan återkommande motive-
ring har varit »tidsandan» – t ex auk-
toritetstron, samhällets rätt att även i
enskildheter styra individers liv, en
obegränsad tillit till vetenskapens

objektivitet. Detta kan duga som par-
tiella förklaringar, men utgör inga
ursäkter för det inträffade.

När det gäller ursäkter går dock
Zaremba kanske något för långt när
han skriver att »varken socialdemo-
kratin eller Läkarförbundet har, mig
veterligt, tagit avstånd från sina ras-
hygieniska bedrifter». Det är inte
särskilt meningsfullt att kräva ursäkt
av dagens politiker och funktionärer
som inte deltagit i besluten.

Däremot är det oerhört väsent-
ligt att de som idag har ansvaret går
tillbaka i historien och omsorgsfullt
analyserar vad som hände, för att om
möjligt förebygga att »tidsandan»
återigen gör oss förblindade för ill-
dåd i medicinens namn. Vi måste helt
avgjort lära för framtiden av det in-
träffade.

Ett led i denna analys kan bli den
undersökningskommission som so-
cialminister Margot Wallström utlo-
vat för att bl a möjliggöra skadestånd
till personer som blivit tvångssterili-
serade. Det är ett bra initiativ som
dock inte får stanna vid att kartlägga
omfattningen av verksamheten.

Läkarförbundet är berett att bidra
till en vidare genomlysning när det
gäller förbundets, läkarkårens och
vetenskapens roll i denna dystra
epok. Det finns knappast anledning
att vänta på den nämnda kommissio-
nen – det bör vara en självklar upp-
gift för förbundets etiska råd att ta in-
itiativ till en genomgång av tillgäng-
liga källor.

Hänvisningarna till »tidsan-
dan» kan dock redan nu ge anled-
ning till vissa reflektioner. En fråga
som kan ställas är hur läkaretiken
skall klara liknande attacker i framti-

den från de nya »tidsandor» som
växer fram genom t ex den medi-
cinskt vetenskapliga utvecklingen
och ändrade värderingar i samhället? 

Det här sätter fokus på läkarrollen
även i dagens svenska samhälle:
Skall läkare acceptera politiska krav
och lagstiftning som innebär att pati-
enters integritet hotas och inskränks,
t ex genom personuppgifter i recept-
register eller genom skyldighet för
läkare att anmäla om olämplighet för
körkort?

Detta är, om inte lika vittgående
till sina konsekvenser som sterilise-
ringarna, ändå en konflikt av samma
karaktär. Dvs – i vilken mån är det
rimligt att läkare ställer upp på att
vara samhällets tjänare i stället för att
vara patienternas förtrogna och om-
bud? 

Ett tänkbart svar skulle kunna
vara att det behövs en mycket fast
etisk medvetenhet hos läkarkåren,
och en fullständig och konsekvent
medicinsk etik som kan stå emot
»konjunkturändringar» i politikers,
myndigheters och allmänhetens
normsystem.

Om läkarkåren på 1930-, 40- och
50-talen hade gjort en självständig
prövning i enlighet med de mycket
klara värderingarna i den hävdvunna
läkaretiken – hade då tvångssterilise-
ringarna kommit till stånd?

Samhällets eller patientens tjänare?
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