
 
 

Respons 

Irak: Utsatte grupper i Bagdad – leger  
 

Problemstilling/spørsmål: 

• Utsatte grupper i Bagdad: Situasjonen for leger 

Generelt om leger i Irak 
Det er allment kjent at leger har vært en målgruppe for angrep fra væpnede grupper. Spesielt 
utsatte var leger under den mest intense volden i 2006-2007. Mange leger ble drept eller 
drevet på flukt internt eller ut av landet. Myndighetene har opplyst til IRIN (2008a) at mellom 
2003 og 2008 var 132 leger blitt drept, av i alt 618 ansatte i helsesektoren.  

Den irakiske legeforeningen har imidlertid oppgitt langt høyere tall. Allerede i 2007 anslo den 
at 12 000 av de i alt 34 000 registrerte legene i landet hadde forlatt landet etter 2003, og at 
2000 var blitt drept (Palmer 2007). 

Etter hvert som volden avtok i løpet av 2008, begynte irakiske myndigheter aktivt å 
oppmuntre leger som hadde flyktet til utlandet, til å vende tilbake. Ifølge IRIN ventet 
myndighetene seg at 90 % ville ta imot myndighetenes tilbud (IRIN 2008). 

De fleste legene som ble drept i Irak mellom januar 2008 og mars 2009, ble ifølge UNHCR 
(2009) drept i Mosul. Av de totalt ti legene som er listet, ble én drept i Bagdad. UNHCR 
opplyser om at deres liste ikke er uttømmende.  

I nyhetsprogrammet Alive in Baghdad (2009) blir det sagt at det fortsatt er mangel på leger og 
kirurger, og at dette skaper kontinuerlig stress for de legene som arbeider der. Det at leger har 
begynt å returnere avhjelper situasjonen noe, men det har oppstått store huller i 
legekompetansen ved mange sykehus som følge av den “brain drain” som sektoren har vært 
utsatt for. 

Leger i Bagdad 
En lege som returnerte i 2008, fortalte til NGO Coordinating Committee in Iraq (NCCI) 
(2008) da volden var på sitt laveste i desember at hun fant situasjonen i Bagdad til å leve med. 
Lønnen var blitt doblet, og gjenoppbyggingen i byen så smått kommet i gang.  
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For å styrke sikkerheten deres, har regjeringen fritatt legene i Bagdad for kravet om 
bæretillatelse for våpen. De har dermed adgang til å bære våpen mens de ferdes på offentlig 
sted (Kaplow 2008).  

Andre, mer omfattende tiltak for å legge til rette for tilbakevendte leger, er bygging av egne 
boliger for leger i Medical City i Bagdad sentrum. Medical City er et kompleks av sykehus, 
utdannings- og forskningsinstitusjoner og forvaltning innen helsesektoren, deriblant 
Helseministeriet (IRIN). Imidlertid skal flertallet av de som ble tilbudt leilighet her, i stedet ha 
flyttet inn i sin gamle bolig ute i byen (Kaplow 2008). 

 

Medical City i Bagdad (Bilde: Wikipedia) 

 

Så sent som medio 2008 syntes de praktiske arbeidsforholdene på de store sykehusene i 
Bagdad fortsatt å være vanskelige, selv om sikkerheten i byen utover i 2008 ble kraftig 
forbedret. Dårlig strømforsyning og fortsatt mangel på leger gikk ifølge journalisten Dahr 
Jamail (2008) hardt ut over behandling, intern logistikk så vel som opplæring og utdanning. 
IRIN (2008b) hadde besøkt et sykehus i bydelen Sadr City et par måneder tidligere, og en 
lege der fortalte om sikkerhetssituasjonen i byen. Selv om den var blitt bedre, la den fortsatt 
begrensninger på legers og ambulansers bevegelsesfrihet, og sykehusene manglet medisiner, 
sprøyter, blod, bandasjer og annet utstyr. Legen nevnte ikke noe om sin egen sikkerhet, men 
sykehuset var blitt truffet av raketter tidligere samme år. 

 

En respons er et svar på konkrete spørsmål og problemstillinger som saksbehandlere i 
utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo. Responser er ikke ment å være utfyllende 
redegjørelser for et tema eller et spørsmål, men skal gi svar på de konkrete spørsmålene som 
er stilt, og ellers inneholde det som til enhver tid trengs av bakgrunnsinformasjon. 
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