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Aktuellt och reportage

Patent fortfarande i vägen för liv 
Efter två års hårda förhandlingar
inom Världshandelsorganisatio-
nen, WTO, kom i slutet på au-
gusti ett avtal om undantagsreg-
ler för export och import av ge-
neriska mediciner till stånd. Kriti-
ker anser dock att avtalet blev en
besvikelse för alla som kämpar
för att tillgång till livsviktiga me-
diciner skall prioriteras framför
kommersiella intressen. 

❙ ❙ Den ursprungliga tanken bakom avta-
let var att förbättra tillgången till billiga
läkemedel för länder utan kapacitet eller
resurser till egen läkemedelsproduktion.
Läkare utan gränser, som tillhör kritiker-
na, menar att ytterligare legala och poli-
tiska hinder i stället skapades. 

– Vi är kritiska till avtalet. Vi är räd-
da att det ger USA och EU större utrym-
me att utöva politiska påtryckningar och
att små och svaga länder därför inte
kommer att våga utnyttja de möjligheter
avtalet ändå innebär, säger Läkare utan
gränsers ordförande i Sverige PehrOlov
Pehrson.  

Det har länge funnits olika undantag
från WTOs regler för patent, men Pehr-
son hävdar att fattiga länder hittills inte
kunnat utnyttja dem, eftersom de utsatts
för starka påtryckningar från USA och
EU. På WTOs ministermöte i Doha i Qa-

tar 2001, formule-
rades dock en de-
klaration, den så
kallade Dohade-
klarationen, som
slog fast att patent
inte skulle få stå i
vägen för liv. Re-
geringar har enligt
deklarationen rätt
att vidta åtgärder
för att skydda sin
befolknings hälsa
och säkerställa
tillgång till be-
handling för alla medborgare. Deklara-
tionen sågs som ett genombrott, trots att
den inte är bindande, utan mer kan ses
som en politisk viljeyttring. 

Vaga regler
De förhandlande parterna i Doha kom
dock aldrig överens om hur undantags-
reglerna för så kallad tvångslicensering
skulle tolkas. Tvångslicensering handlar
i detta fall om vem som har rätt att pro-
ducera, exportera och importera generis-
ka mediciner. WTOs regler är vaga, men
ger länder rätt att i vissa situationer ut-
färda tvångslicenser för produktion av
läkemedel främst för inhemskt bruk,
utan patentinnehavarens tillstånd. Pro-
blemet är att många fattiga länder varken

har kapacitet eller resurser att bygga upp
en egen läkemedelsindustri. 

Avtalet som nu slöts den 30 augusti i
Genève ger fattiga länder rätt att även
använda tvångslicenser för import av
billiga generiska mediciner från andra
länder. Under förhandlingarna krävde
dock främst USA och EU att olika be-
gränsningar och undantag skulle läggas
till avtalet. Krav de till stor del fick ige-
nom. 

– Avtalet är krångligt. Både det land
som importerar och det som exporterar
måste utfärda tvångslicenser som skall
godkännas av WTO. WTO måste dess-
utom utreda om det finns tillräcklig pro-
duktionskapacitet i det importerande
landet. Det producerande landet måste
också förpacka och märka medicinen på
ett speciellt sätt för att hindra att den säljs
på rika länders marknader, förklarar 
PehrOlov Pehrson.

Om det nya avtalet kommer att an-
vändas återstår att se. Inget land har an-
vänt det hittills, men Kanada kan bli ett
intressant pilotfall, berättar Pehrson, ef-
tersom de just nu undersöker möjlighe-
ten att producera billiga kopior av livs-
nödvändiga mediciner för export till fat-
tiga länder.  

Anna Wallenlind Nuvunga

frilansjournalist

❙ ❙ Med fältklinik och jeep visade tioårs-
jubilerande Läkare utan gränser upp sig
på Norrmalmstorg i Stockholm förra
veckan. Den svenska delen av organisa-
tionen firar nu i advent tio år. Från star-
tens tre personer har svenska sektionen

just nu 85 volontärer på uppdrag runt om
i världen, de flesta i Afrika. Ett 30-tal av
dem är läkare. Men man skulle gärna se
fler, berättar ordförande PehrOlov Pehr-
son, som var på sitt senaste uppdrag, ett
HIV/aids-projekt i Rwanda, i september.

Till vardags är han infektionsläkare på
Huddinge Universitetssjukhus. 

De största hindren för läkare att stäl-
la upp tror PehrOlov Pehrson är att arbe-
te utomlands inte erkänns som en merit
och att det orsakar avbrott i utbildning-
en. Det är inte den låga lönen, 860 euro
samt mat, husrum och fickpengar. 

Det är fortfarande relativt unga läka-
re som åker ut, även om medelåldern sti-
git de senaste åren. Det har blivit något
mer riskfyllt eftersom humanitära hjälp-
arbetare inte längre respekteras i lika
hög grad av militära och politiska kraf-
ter. Men farligast är det förstås för be-
folkningen, påpekar PehrOlov Pehrson.

I fältkliniken på Norrmalmstorg visa-
des bland annat utrustning för en nä-
ringsklinik för gravt undernärda barn.
Näringskliniker är en stor och fram-
gångsrik del av verksamheten.

– De flesta barn som kommer till oss
klarar sig och efter en månad är de tjock-
are och gladare, berättade sjuksköters-
kan Johanne Sekkenes. (LT)

Näringsklinik på besök i huvudstaden
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PehrOlov Perhrson,
ordförande för
Läkare utan gränser
i Sverige.

Läkare utan gränsers
svenska sektion fyller tio år.


