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Foto Øyunn Holen

Lovregulering av fett2625

New York er byen der de frie markedskreftene rår. Men den har også handlekraftige 

myndigheter som gjerne tyr til lovreguleringer – trass i anklager om barnepikementalitet. 

Byens helsedirektør gikk nylig inn for å forby utestedene å bruke transfettsyrer i maten. 

At transfettsyrer øker risikoen for koronar hjertedød betydelig, er det få som betviler. 

Både nasjonalt og internasjonalt anbefales det at inntaket reduseres. Det har også 

skjedd – i deler av befolkningen og i deler av verden. Samtidig øker forekomsten 

av hjertesykdom dramatisk i andre grupper. Da helsedirektøren hadde kjørt opplysnings-

kampanjer og oppmuntret til frivillige tiltak i ett år, uten særlig virkning, syntes han nok 

var nok. Hvis transfettsyrer ikke har noen positive virkninger og dessuten klare helse-

skadelige effekter, hvorfor ikke forby dem? Det blir interessant å se virkningen av tiltaket.

Charlotte Haug
redaktør

Grenseløs helsehjelp

2625

Mogra 29.7. 2004. En bekymret mor 
kommer med sønnen, som har fått diaré, 
og dr. Monjur undersøker ham. Som 
alltid i Bangladesh følger resten av lands-
byen usjenert med, og de kommer 
gjerne med kommentarer, meninger og 
tilleggsopplysninger. Leger Uten Grenser 
er på besøk i landsbyen Mogra i Tangail-
distriktet i Bangladesh under flomkata-
strofen i 2004 for å undersøke befolknin-
gens helsebehov, sammen med de tre 
kvinnelige lokale helsearbeiderne som 
sitter ved bordet i bakgrunnen.

For å komme frem hadde teamet bak 
seg en times padletur over det som 
tilsynelatende var en stor, brun og idyllisk 
innsjø. Bare noen veiskilt som stakk opp 
av vannet, toppene av noen juteplanter 
her og der og et enslig takmøne vitnet 
om at det vi padlet over var dyrket mark 
hvor det skulle ha foregått travel inn-
høsting.

Folk og kyr stuet seg sammen på det 
lille området av landsbyen som fortsatt 
var over vann. Mangelen på brensel 
til koking og oversvømte vannkraner 
og latriner var de mest prekære proble-
mene, fortalte folk. Nesten en tredel av 
alle konsultasjonene gjaldt akutt vanndig 
diaré. Mange kom også med hudinfek-
sjoner og bakteriell konjunktivitt. Bak det 
hele lurte faren for kolerautbrudd.

Bangladesh består av et stort elvedelta, 
og 90 % av landet ble rammet av flom-
men. Hogst i Himalaya fører til at jorden 
ikke lenger holder på monsunregnet.

Under flommen satte Leger Uten Gren-
ser i gang prosjekter i flomrammede 
områder for behandling av diarésykdom-
mer og rensing av vann. Dette ga et til-
bud til om lag 400 000 mennesker. Leger 
Uten Grenser har fortsatt malariaprosjek-
ter i de litt høyereliggende Chittagong 
Hills i det sørøstlige Bangladesh.

Øyunn Holen

oyunnHolen@oslo.msf.org
Leger Uten Grenser
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