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I ett område där freden tycks
vara avlägsen och klyftan mel-
lan folken stor finns läkare som
gör en personlig insats för att
främja freden.

– Genom att arbeta tillsam-
mans visar vi att vi litar på var-
andra, och det blir synligt för
alla våra patienter. Jag tror det
är enda möjligheten att komma
ur den låsta situationen där man
inte litar på varandra.

Det säger Irit Oryan,  en av
initiativtagarna till ett professio-
nellt samarbete mellan pales-
tinska och israeliska läkare.

– Efter det senaste valet i Israel mins-
kade hoppet om fred. Det kändes nöd-
vändigt att ta ett personligt initiativ för
freden, annars skulle inget hända, säger
MD Irit Oryan,  barnläkare och snart
färdig barnpsykiater från staden Reho-
vot i Israel. I början av augusti deltog
hon i en internationell barnläkarkon-
gress i Stockholm.

För ett år sedan togs en första kontakt
mellan några palestinska och israeliska
läkare för att diskutera vägar att främja
fred och förbättra hälsovård. Tanken
bakom initiativet är att samarbete mins-
kar klyftorna; den man arbetar med och
lär känna kan man lita på.

Kontakten mellan palestinska och is-
raeliska läkare resulterade i ett profes-
sionellt medicinskt samarbete på frivil-
lig basis. Det startade med att några is-
raeliska läkare åkte till byn Edna i
Hebronområdet. I området, som är fat-
tigt, är sjukvården inte så väl utbyggd.

– När vi kommer till Edna arbetar vi
tillsammans som jämbördiga läkare.
För oss är det någonting unikt att arbeta
tillsammans med ett stort antal patien-
ter, säger Irit Oryan.

– Det handlar inte enbart om att möta
behovet av professionell hjälp. Att arbe-

ta tillsammans och
visa att det är möj-
ligt är minst lika
viktigt.

Sedan starten
har israeliska läka-
re åkt till Edna un-
gefär en gång i må-
naden. Under det år
som gått har samar-
betet utvecklats.
Från början tog
man hand om de
patienter som fanns
på plats. Men nu
när Irit Oryan kom-
mer till den pales-
tinska byn är vänt-
rummet fullt med
barn. Och när en in-
ternmedicinare
kommer har den
palestinska perso-
nalen bokat in pati-
enter med intern-
medicinska pro-
blem.

– Jag tror att den
här utvecklingen
kommer att fortsätta.
Jag hoppas också att
vi kan etablera motsvarande samarbete
i Israel så att palestinska läkare kommer
och arbetar tillsammans med israeliska
läkare i Israel, men det är svårare, inte
på grund av den politiska situationen el-
ler för att man inte litar på varandra utan
för att behovet inte är detsamma.

För närvarande planerar man att star-
ta ett barnhälsoprojekt. Det finns ingen
utbyggd barnhälsovård i området. Barn
som kommer till en mottagning får sina
vaccinationer, men det finns inget häl-
soprogram som omfattar alla barn.

– Med tiden kan palestinierna kom-
ma igång med barnhälsovård, men vi är
glada om vi kan hjälpa till att utveckla
den redan nu, säger Irit Oryan.

Enligt planerna ska barnhälsopro-
jektet komma igång vid månadsskiftet
oktober–november. Man håller som
bäst på att organisera det och söka eko-
nomiskt stöd för verksamheten. Barn-
hälsoprojektet innebär också att man nu
måste börja fundera på en mer formell
organisation för verksamheten.

När samarbetet startade för ett år se-
dan var det två israeliska läkare som åkte

till Hebron och arbetade med den pales-
tinske läkaren Mahmoud Brigheith. Ar-
betet har utvecklats så att det nu är
10–12 israeliska läkare som samarbetar
med lika många palestinska läkare. Allt
sker på frivillig basis och är oavlönat. 

Det är också förenat med visst be-
svär. De israeliska läkarna åker i egna
bilar till gränsen där de möts och fort-
sätter i palestinska bilar. Man försöker
hålla regelbundna möten för att diskute-
ra hur samarbetet ska utvecklas. Dessa
möten måste hållas på den palestinska
sidan, eftersom de palestinska läkarna
har svårt att få komma in i Israel.

– Om vi kan få igång barnhälsopro-
jektet tror vi att verksamheten kommer
att fortsätta att växa, även när det gäller
andra specialisters besök i Edna. För-
hoppningen är också att även andra lä-
kare tar liknande initiativ för  att främja
freden, säger Irit Oryan.
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– För oss är det någonting unikt att ar-
beta tillsammans med ett stort antal pati-
enter, säger Irit Oryan, en av
initiativtagarna till det israelisk-
palestinska läkarsamarbetet.


