
Läkare utan gränser har sedan
några veckor före Irak-krigets ut-
brott ett läkarteam i Bagdad. 
Teamet består av en kirurg, en
narkosläkare, en akutvårdsläka-
re, en logistiker, en tolk samt en
koordinator. 

❙ ❙ Inga svenska läkare ingår i teamet,
som har sin bas på al-Kindi General
Hospital i nordöstra Bagdad med 250
sängplatser. Det är ett av de sjukhus som
ska behandla akuta skador till följd av
kriget.

Från organisationens kontor i Stock-
holm uppger man att de inhemska läkar-
na har stannat kvar i Bagdad och att sjuk-
vården i stort sett fungerar. Samtidigt
finns det rykten om att allt fler irakier
väljer att inte gå till jobbet på grund av
kriget, vilket hotar att även drabba sjuk-
vården. 

Läkare utan gränser har för närvaran-
de inga planer på att stationera sig på 
andra orter än Bagdad. Mest för att det är
svårt att få de nödvändiga tillstånden
från myndigheterna. Det var också an-

ledningen till att lä-
karteamet upprät-
tades i Bagdad i
god tid före krigs-
utbrottet. 

Nu har Läkare
utan gränser dess-
utom skickat två
lastbilar med sjuk-
vårdsutrustning
från Amman till
Bagdad. Utrust-
ningen, med bland
annat mediciner till
eftervård, ska
räcka för 300 ope-
rationer, uppger
organisationen. 

Läkare utan
gränsers general-
sekreterare, Muriel
Cornelis, riktar i ett
inlägg på organisa-
tionens webbplats en viss kritik mot den
massmediala fokuseringen på det nuva-
rande kriget i Irak. Under rubriken
»Tystnad och likgiltighet våldets bästa

vän« påminner han om allvarliga, men
bortglömda konflikter i bland annat
Kongo och Liberia, liksom den myckets
stora bristen på sjukvård i Sudan. (LT)
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Göteborgs läkarförening vill dri-
va ett företag med stafettläkar-
verksamhet. Men att äga eller be-
driva bemanningsföretag går inte
ihop med förbundets ställnings-
taganden i arbetsmiljöfrågorna.
Det slog Läkarförbundets central-
styrelse fast i förra veckan. 

❙ ❙ – Jag är förvånad över att CS väljer att
se svårigheterna framför möjligheterna,
säger Peter Daneryd, förste vice ordfö-
rande i Göteborgs läkarförening (GLF).

– Det är fackets plikt att se möjlighe-
ter i första hand. På lång och kort sikt.

Göteborgs läkarförening vill driva ett
bemannings- och uthyrningsföretag (se
LT nr 51–52/2002). Syftet är dels, enligt
Peter Daneryd, ett sätt att tillmötesgå ex-
traknäckande kolleger, som kanske
skulle stanna kvar i Västra Götalandsre-
gionen om det fanns ett uthyrningsföre-
tags som drevs av deras egen fackför-
ening. Dels är syftet att komma till rätta
med föreningens sviktande ekonomi. 

»Djupt olyckligt«
Karin Ehinger, CS-ledamot, säger att CS
inte har något emot bemanningsföretag i
sig men att det är djupt olyckligt att GLF

har valt att driva frågan om ett eget be-
manningsföretag.

– Det måste finnas andra sätt att få in
pengar på, säger hon.

Och nu har alltså Läkarförbundets
centralstyrelse (CS) bestämt sig för att
bemanningsverksamhet inte går ihop
med förbundets övriga verksamhet och
inställning.

Karin Ehinger tycker att beslutet är
korrekt. Hon anser att fackets trovärdig-
het skulle skadas om någon del av för-
bundets organisation skulle driva be-
manningsverksamhet.

– En av fackets viktigaste uppgifter
är att verka för att arbetsmiljön utveck-
las och blir bättre. Att då samtidigt driva
en verksamhet som finns till på grund av
dålig arbetsmiljö skulle vara mycket
problematiskt.

Ser ingen motsättning
Men Peter Daneryd kan inte se motsätt-
ningen mellan förbundets arbetsmiljöar-
bete och GLFs stafettläkarplaner.

– Det här handlar om medlemsnytta.
Det finns alltid kolleger som kommer att
extraknäcka, det är dem vi erbjuder en
möjlighet, säger Peter Daneryd.

Och han ifrågasätter till och med om

CS i sitt beslut verkligen haft medlem-
marnas bästa för ögonen.

– CS kanske inte är tillräckligt myc-
ket ute i den kliniska verkligheten och
träffar kolleger, det måste finnas en för-
klaring till deras negativa förhållnings-
sätt.

Enligt Karin Ehinger kan GLF nu
egentligen inte göra något annat än att
rätta sig efter CS beslut.

GLF har inte haft något styrelsesam-
manträde efter CS beslut, därför vet Pe-
ter Daneryd ännu inte hur föreningen nu
ska agera.
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Stafettläkarföretag inget för facket

Läkare utan gränser på plats i Irak

Karin Ehinger
anser att fackligt

driven
bemannings-

verksamhet står
helt i strid med

vad facket i övrigt
är satt att sköta.
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Safwan, Irak. Det utbröt slagsmål om innehållet i kartongerna
med förnödenheter som forslades in i Safwan i södra Irak på
onsdagen 26 mars. Det var den första hjälsändning som Röda
halmånen har kunnat skicka in i landet sedan kriget startade.
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