Klare medisinske meldinger om terroren
Fra legeorganisasjoner strømmer det
inn erklæringer hvor det advares mot
å besvare terrorangrepet mot USA
med krig.
En felles erklæring fra Public Health Association of New York City og American Public Health Association, som er mottatt via
elektronisk post og datert 21. september, har
flere viktige budskap. Det uttrykkes sterk
medfølelse med ofrene og klar fordømmelse
av handlingene. Samtidig berømmes brannvesenets, politiets og andre organisasjoners
og frivilliges innsats. Det advares på det sterkeste mot hevn, og den økende tendens til
mobbing og angrep mot personer med muslimsk eller arabisk bakgrunn brukes som et
eksempel på dette. Organisasjonene understreker at den sårbarheten som er blottlagt i
og med angrepet på USA, bunner i en åpenhet og toleranse som er samfunnets viktigste
styrke, og advarer mot et system som svekker innbyggernes rettigheter i kjølvannet av
angrepet. Til slutt gis det uttrykk for at krig
ikke er en løsning. Man peker på at det rette
politiske alternativ må være lokalt, nasjonalt
og internasjonalt å arbeide for å redusere sosiale og økonomiske ulikheter fordi disse bidrar til hat, konflikt og vold.
Den amerikanske organisasjonen Physicians for Social Responsibility kommer med et
tilsvarende utsagn. De påpeker spesielt at de
enorme kostnader den amerikanske regjering

Krise i Afghanistan
Ifølge Verdens helseorganisasjon vil den kommende vinteren bli en katastrofe i Afghanistan. Pga. store interne flyktningstrømmer arbeides det med bygging av 6 000 mursteinsbrakker i Maslakh-leiren utenfor Herat, i tillegg til at 4 000 andre må repareres.
300 nye flyktninger om dagen kommer til leiren. I denne situasjonen evakueres nå alle
FN-hjelpearbeidere i området. Det samme gjelder flere andre hjelpeorganisasjoners folk.
Sommeren har vært meget tørr, vann- og sanitæranlegg fungerer dårlig, og diaré og dehydrering forekommer meget hyppig. I leiren er det påvist to tilfeller av kolera, mens
barneavdelingen ved sykehuset i Herat er fullt av pasienter med denne infeksjonen. Man
frykter at opptil 7 500 kan bli rammet av kolera i Maslakh. Utfra prevalenstall i landet
er det beregnet at om lag 7 000 i leiren har tuberkulose. Generelt er luftveisinfeksjoner
et stort problem om vinteren. Sist vinter var temperaturen ofte omkring –25° C og ca.
150 personer døde hver uke i leiren. Les mer: www.who.int
vil bruke på avanserte våpensystemer ville
vært mye bedre anvendt for å styrke sikkerheten innenfor USA, og til å redusere tallet
på masseødeleggelsesvåpen og redusere sosial ulikhet.
Norske Leger mot Atomvåpen understreker i sin kommentar til terrorhandlingen at
vestlige land bør erklære krig mot fattigdommen i stedet for krig mot de fattige. Militær overmakt mot fattige land vil ene og
alene bidra til ytterligere nød og lidelse, heter det. Det pekes på at ethvert tiltak i kampen mot terrorismen må vurderes og godkjennes av FN.
Fredsprisvinneren International Physicians
for the Prevention of Nuclear War legger spe-

sielt vekt på at et liknende terrorangrep med
atomvåpen ville ha skapt en enda verre situasjon, og at avanserte våpensystemer ikke kan
beskytte mot det. Igjen understrekes betydningen av å skille mellom det å straffe de skyldige og gå til hevnaksjoner.
De europeiske legeforeningenes fellesorganisasjon, Comité Permanent des Médecins
Européens, har også vedtatt en uttalelse. I den
fordømmes terrorhandlingene. Organisasjonen advarer mot vilkårlig hevn, og ber europeiske ledere om å konsentrere sin innsats
om årsakene til terrorisme og å få straffet de
ansvarlige.
– Pål Gulbrandsen, Tidsskriftet
pal.gulbrandsen@legeforeningen.no

Seminar om
transseksualitet

Bred støtte til Ylf i organisasjonsstrid
Legeforeningens sentralstyre dropper
forslagene om organisatoriske
endringer som kan berøre Yngre
legers forening.
Sentralstyrets beslutning er en følge av en høring i Legeforeningens organisasjonsledd,
der det er blitt avdekket massiv motstand mot
to av forslagene i rapporten fra Bakke-utvalget (1). Det betyr at saken ikke blir fremført
overfor landsstyret i oktober. Yngre legers
forening (Ylf) kan på sin side innkassere en
aldri så liten seier i en intern strid som har
pågått det siste året.
De to punktene som har satt Ylf-sinnene i
kok, er forslagene om at alle yrkesforeningene skal betjenes av hovedforeningens sekretariat, og at hovedforeningen skal forestå
opplæringen av tillitsvalgte. Før sommeren
gjorde Ylf-leder Bente Kristin Johansen det
klart at forslagene var å betrakte som en nedleggelse av yrkesforeningen, i og med at foreningen har sitt eget sekretariat og kurssystem for tillitsvalgte. Samtidig truet Ylf med
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å gå ut av hovedforeningen dersom forslagene ble vedtatt (2).
– Forslagene i Bakke-utvalget har skapt
uro og uvisshet blant våre medlemmer. Derfor er det gledelig at høringssvarene entydig
gir støtte. Vi trenger garantier for Ylfs stilling i hovedforeningen, og ro til å konsentrere oss om utfordringene som ligger i sykehusreformen. Med tanke på en forestående
organisasjonsdebatt i Legeforeningen insisterer vi på å ha samme utgangspunkt som de
andre yrkesforeningene. Fortsatt mener vi at
sentralstyret ikke har konkludert, og nå vil vi
ha en eksplisitt konklusjon på landsstyremøtet, slik at vi kan sette punktum for denne
uheldige saken, sier Bente Kristin Johansen.
– Tom Sundar, Tidsskriftet
tom.sundar@legeforeningen.no
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20. oktober holdes seminar om transseksualitet i Oslo. Foredragsholdere fra
inn- og utland dekker et bredt spekter
av spørsmål knyttet til transseksualitet,
kirurgi, psykologi, sosiale og juridiske
forhold. Seminaret er godkjent som videre- og etterutdanning. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til seminar@lfts.no

Rikshospitalet feirer 175 år
175-årsjubileet skal markeres 15.–21.
oktober. I feiringen inngår populærvitenskapelige forelesninger, fagmøter,
jubileumsmenyer, konserter, utstillinger, m.m. Dessuten vil det bli utgitt
et festskrift om Rikshospitalets historie
og dets funksjon.
16. oktober 1826 ble Rikshospitalet
etablert i lokalene til det gamle Militærhospitalet, der regjeringskvartalet ligger
i dag. Akersgaten og Pilestredet er
andre adresser som har huset Rikshospitalet før flyttingen til Gaustad i fjor.
Les mer om jubileumsprogrammet på:
www.rikshospitalet.no
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