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Den islamske republikken Iran tvinger leger og øvrig
helsepersonell til uetisk praksis. De blir tvunget til å skrive
falske dødsa ester og uriktige journaler, og ambulanser
brukes for å arrestere opprørere.
«[Jeg er] svært bekymret for økende antall dødsfall og skader i Iran. Det er viktig at uhindret
tilgang til helsehjelp gis til de som trenger det, inkludert riktig bruk av medisinske
kjøretøy, fasiliteter og helsepersonells evne til å hjelpe pasienter.» De e var budskapet i en
Twi er-melding fra lederen i Verdens helseorganisasjon 28. oktober i år (1).

«Historisk sett vet vi at leger dessverre har deltatt i forbrytelser mot
menneskeheten, enten bevisst, ubevisst eller påtvunget»
Leger er forpliktet til å vie sine liv til menneskehetens tjeneste. De e fremgår tydelig av den
hippokratiske ed og av Genèveerklæringen som ble vedta av Verdens legeforening i 1948.
Historisk se vet vi at leger dessverre har delta i forbrytelser mot menneskeheten, enten
bevisst, ubevisst eller påtvunget. Nazi-Tyskland er et åpenbart eksempel (2), men også
diktaturregimer som Chile under Pinochet (3), apartheidregimet i Sør-Afrika (4) og andre
undertrykkende statsapparater har brukt leger som våpen mot sin egen befolkning. Nå
gjentas historien i Iran.

Mahsa Aminis død
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Den iranske kvinnen Mahsa Amini døde i år e er å ha bli arrestert av det iranske
moralpolitiet (5). Hennes død har ført til store, vedvarende demonstrasjoner i Iran. Ifølge
Amnesty International er ﬂere hundre drept og enda ﬂere såret eller arrestert, de ﬂeste
unge jenter og gu er (6, 7).
Amini ble pågrepet fordi hun brukte hijaben «feil». Aminis far har sagt at hun hadde få
blåmerker på beina, og han har holdt politiet ansvarlig for da erens død. De første
u alelsene fra myndighetene bortforklarte drapet ved å vise til hjernetumor som
dødsårsak (8). Ifølge re smedisinerne døde Amini ikke som følge av slag mot hode eller
kropp. Deres rapport sier ikke noe om hvorvidt hun har pådra seg noen form for skader,
men at hun falt mens hun var i varetekt på grunn av underliggende sykdommer. De mener
at Amini døde av organfeil som var forårsaket av cerebral hypoksi (9). Kort tid senere
publiserte hackergruppen Anonymous CT-bilder av Aminis hode, som viste kraniebrudd og
kraftige intrakraniale blødninger (10).

Iranske leger tvinges til uetisk praksis
Iranske leger holdt nylig en fredelig demonstrasjon i Teheran. Myndighetene svarte med å
slå demonstrasjonen brutalt ned, og en kvinnelig kirurg ble drept (11). Presidenten i den
iranske legeforeningen og ﬂere kolleger har gå av i protest, fordi de opplever at de ikke
kan utøve sin medisinske plikt og være frie leger i tråd med medisinsk etikk (12).
Irans diktatoriske regime har over tid presset iranske leger til å utstede dødsa ester og
skrive uriktige journaler. Obduksjonsrapporter av ﬂere av de drepte ungdommene har ikke
vært tilgjengelige inntil Anonymous oppsporet og publiserte dem (13).

«Leger pålegges å rapportere om sårede til myndighetene, slik at disse
kan straffes og potensielt henrettes»
Bilder og ﬁlmer ta fra demonstrasjoner, delt i sosiale medier, viser myndigheter som går
på tvers av lover og moralsk fornuft og hindrer leger i å hjelpe sårede demonstranter og
andre som utse es for voldsbruk fra politiet og revolusjonsgarden. Leger pålegges å
rapportere om sårede til myndighetene, slik at disse kan straﬀes og potensielt henre es
(12). Flere leger er arrestert fordi de har ønsket å praktisere og behandle skadede, uten
politiske føringer og politisk ståsted (12). De e har de bli nektet.

Verdens legeforening reagerer
I oktober i år holdt Verdens legeforening (World Medical Assocation, WMA) sin
generalforsamling i Berlin. Her ble det blant annet vedta en resolusjon om Iran, der man
krever at iranske myndigheter må respektere legers autonomi, særlig legers etiske plikt til
å gi helsehjelp til alle som har medisinske behov (14). Resolusjonen henviser til rapporter
som tyder på at iranske myndigheter tar i bruk ambulanser for å frakte arresterte
demonstranter til fengsel, og de tar til orde for at iranske myndigheter må sørge for at
helseutstyr og medisinske fasiliteter kun blir brukt til helseformål (14).
Vi minner om Arnulf Øverlands dikt «Du må ikke sove» fra 1937. Leger og helsepersonell i
Iran trenger internasjonal solidaritet for å kunne fortse e si arbeid med integritet. Vi må
rope ut for våre kneblede kollegaer.
Du må ikke tåle så inderlig vel
den urett som ikke rammer dig selv!
Jeg roper med siste pust av min stemme:
Du har ikke lov til å gå der og glemme!
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