
Svenska läkare inom Läkare utan
gränser är beredda att så fort till-
fälle ges återvända in till taliban-
kontrollerade områden i Afgha-
nistan, och till de sjukhus, mobila
kliniker och undernäringscentra
vars verksamhet just nu drivs vi-
dare av lokalanställd vårdperso-
nal.

❙ ❙ – Inom något enstaka dygn kan vi,
liksom personal från de andra hjälporga-
nisationerna, åter finnas på plats, säger
Ann Lindstrand, ordförande i svenska
sektionen av Läkare utan gränser.

Väntar i angränsande länder
Alla internationella hjälporganisationer
är idag i förbjudna att verka i taliban-
kontrollerade områden av Afghanistan.
Ett 60-tal internationella hjälparbetare
knutna till Läkare utan gränser finns
kvar i de provinser som kontrolleras av
Norra alliansen och i de angränsande
länderna för att ta emot flyktingar.

Anledningen till förbudet är att taliba-
nerna anser att de inte kan garantera sä-
kerheten, dels på grund av USAs bomb-
ningar, dels på grund av risken för an-
grepp mot hjälparbetare från mer funda-
mentalistiska grenar av talibanrörelsen. 

– Vi har fått rapporter från lokalan-
ställda att talibanerna försöker upprätt-
hålla lagen, men våra lager har redan
plundrats vid två tillfällen, säger Ann
Lindstrand.

Händelseutvecklingen i Afghanistan
har inneburit att intresset från svenska
läkare ökat för att arbeta ideellt inom or-
ganisationen Läkare utan gränser, säger
Ann Lindstrand, som märkt av det ge-
nom att allt fler hör av sig till kansliet i
Stockholm. 

Och behovet av fler läkare är stort; re-
dan innan USAs bombningar inleddes i
Afghanistan fanns tydliga tecken på en
annalkande hälsokatastrof. I början av
detta år upptäcktes fall av skörbjugg i

västra Afghanistan, vilket är ett resultat
av den matbrist som följt av flera års tor-
ka och missväxt. 

– Vi fick innan bombningarna inled-
des data från vissa områden som visade
ett tilltagande katastrofalt nutritionslä-
ge. Andelen barn under 5 år med lägre än
80 procents kroppsvikt i förhållande till
kroppslängd har ökat från 11,3 procent i
december 2000 till hela 53 procent i juli
i år. Matbristen är därför det mest akuta
problemet; redan innan bombningarna
började dog ett av fyra barn innan de fyl-
ler 5 år, säger Ann Lindstrand.

Läkare utan gränser driver flera klini-
ker för behandling av undernäring, verk-
samheter som för närvarande upprätt-
hålls med hjälp av en del av de 700 lo-
kalanställda i landet. Dessutom bidrar
organisationen ekonomiskt till

driften av sjukhus, samt med mediciner.
Den »matbombning« som USA be-

driver parallellt med militära bombräder
över Afghanistan menar Ann Lindstrand
gör mer skada än nytta.

– Militärens matbombningar kan in-
nebära svårigheter i framtiden för huma-
nitära hjälpsändningar. Det är viktigt att
Läkare utan gränser och liknande orga-
nisationer verkligen uppfattas som ne-
utrala humanitära organisationer, säger
Ann Lindstrand.

Nu är risken dessutom stor att epide-
mier av bland annat mässling, diarré,
luftvägsinfektioner, malaria och kolera
kan bryta ut. Ovanpå allt detta är vintern
och kylan i antågande. Enligt FN-orga-
net UNHCR riskerar 100 000 afghans-
ka barn att dö de närmaste månaderna till
följd av diarréer, lunginflammation och
andra sjukdomar som egentligen skulle
kunna förebyggas om hjälp nådde fram.
Pakistanska myndigheter och UNHCR
har nu gått med på att hjälpa till att loka-
lisera och få de flyktingar som har de
mest akuta vårdbehoven över gränsen
mellan Afghanistan och Pakistan .

Stort behov av erfarna läkare
För närvarande finns det ett par svenska
hjälparbetare som arbetar inom Läkare
utan gränser på plats utanför den af-
ghanska gränslinjen, och fler svenskar är
på väg att ansluta sig, berättar Ann Lind-
strand. Men för att kunna återvända in i
Afghanistan krävs ett längre bomstopp.

– Just nu finns det ett stort behov av
fler erfarna läkare som kan koordinera
arbetet över längre perioder.

– Men redan efter AT-tjänsten är läka-
re välkomna att arbeta inom Läkare utan
gränser efter att man först genomgått vår
interna utbildning på tre månader. Det är
möjligt genom att det alltid finns mer er-
farna läkare på plats i de områden där vi
arbetar, säger Ann Lindstrand.

Peter Örn
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Nyheter

Skörbjugg bland afghaner vittnar om annalkande svältkatastrof 

Läkare utan gränser väntar
på bombstopp i Afghanistan

Norsk redaktör börjar i januari
❙ ❙ Ny chefredaktör för Tidsskrift for Den
norske lægeforening blir, som Läkartid-
ningen skrev i förra numret, Charlotte
Haug. Hon anställdes för en dryg vecka
sedan, men tillträder inte tjänsten förrän
den 1 januari 2002. •

Andelen afghanska barn under 5 år med
lägre än 80 procents kroppsvikt i
förhållande till kroppslängd har ökat från
11,3 procent i december 2000 till hela 53
procent i juli i år.
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❙ ❙ Andelen av befolkningen med olika for-
mer av ofärdsproblem har under 1990-ta-
let ökat. Tydliga försämringar gäller bland
annat det psykiska välbefinnandet. Det vi-
sar Kommittén Välfärdsboksluts slutbe-
tänkande Välfärdsbokslut för 1990-talet.

De tydliga klass- och könsskillnader
som redan fanns vid 1990-talets inled-
ning, har kvarstått. Mest drabbade är ar-
betare och kvinnor En särskilt oroande
trend är den kraftiga ökningen av psy-
kiskt ohälsa bland yngre. •

Stor ökning av psykisk ohälsa bland unga oroar


