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”I am writing to you in need...”

Ukraina ropar på hjälp!

Unga män, dödade i det utdragna kriget i östra Ukraina,
på minnestavla vid torget i Ivano-Frankivsk i västra Ukraina.

Ung läkare på ICMDA-konferens i Ukraina.

Ukraina ropar på hjälp!
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Mayday ... Enade vi stå
När detta skrivs var det bara några dagar
sedan alla fortfarande pratade om pandemin och att den var mer eller mindre över.
I slutet på den gångna veckan kom
Corona-kommissionens slutbetänkande
med kritiska synpunkter på regeringen.
Plötsligt var allt detta långt ifrån fokus
och allt kom att handla om Rysslands brutala och oprovocerade invasion av Ukraina och ett fullskaligt anfallskrig, iscensatt
av en president, med en uppenbarligen
bisarr verklighetsuppfattning. Det skrivs
massor om detta, det analyseras och spekuleras, vilket är fullt naturligt – det var
77 år sedan i år som det senast var ett fullskaligt krig i Europa och även om det pågått krigshandlingar i östra Ukraina sedan
2014 och Krim har annekterats, är eskaleringen chockerande. Utan tvivel skrev
president Putin historia när han beordrade sin arme att inleda ett anfallskrig på
många fronter.
Vi ser redan nu effekter av den omtumlande förändringen av verkligheten. En
rad ideal, deklarationer och principer, väl
formulerade och motiverade, kan fungera
i fredstid, men blir ibland kontraproduktiva vid krig, hot och despoti. Professor
Per Bauhn påminner i en debattartikel
(SvD 220227) om Thomas Jeffersons påpekande att ett pedantiskt följande av lagens
bokstav kan medföra att själva de värden

som lagen ska skydda går förlorade och
kan leda till ett ”absurt offrande av målen
för medlens skull”.
De gångna två årens pandemi kan på ett
sätt ses som en slags repetition. Den
tvingade oss att ompröva, helt eller delvis, många – men inte alla – av de principer vi hållit för näst intill heliga – mötesfrihet, frihet att umgås med och besöka
nära och kära, frihet att resa, att roa oss,
att idka kulturell verksamhet. Pandemin,
som drabbade nästan hela världen, hjälpte
oss också att se vår utsatthet, som vi delar
med alla människor. Vi fick en gemensam
fiende som i någon mån förenade oss i
kampen, i uppoffringen. Händelserna i
Ukraina har redan framkallat enighet
mellan Europas demokratier; enighet mot
en gemensam fiende, som hotar inte bara
Ukraina, utan en stor del av världen.
När detta skrivs är kriget begränsat till
Ukraina. Omvärlden gör vad den kan för
att förmå Ryssland, eller snarare en
uppenbarligen helt enväldig president, att
backa, att förhandla, att söka kompromisser. Vi i omvärlden kan göra mycket, men
det är människorna i Ukraina som har
Rysslands mördarmaskin på tröskeln,
som på mycket kort sikt är direkt hotade
av vapen, detonationer och ödeläggelse
och på längre sikt av förtryck, repressalier
och slaveri. Våra kristna kollegor i

Ukraina, som KLM har ett långt och nära
samarbete med finns där i det växande
infernot. De ber oss om bistånd, om förbön, ekonomiska medel och sjukvårdsmateriel. Bedja kan och ska vi självklart
göra, pengar kan vi bistå med och i bästa
fall även läkemedel och sjukvårdsutrustning.
Den bild av Ukraina som Putin givit
uttryck för i sin vulgära retorik stämmer
naturligtvis inte alls. Tvärtom har Ukraina
utvecklats i mycket positiv riktning och
visar solidaritet och är beredda att slåss
för sin frihet. Vi som ännu är ohotade, fria
och resursstarka står inför en utmaning,
som vi måste anta efter bästa förmåga.
Nyhetssändningen denna kväll innehåller bilder från överfulla kyrkor i Polen,
nära gränsen mot Ukraina. En svensk präst,
som redan hunnit dit som volontär, säger
till SVT’s journalist: ”Det är en sån enorm
ondska i krig och jag tror vi behöver närhet till Jesus i det och i allt det onda också
se det goda, som här i Polen där de enorma
volontärinsatserna är för mig ett tecken
på Guds närvaro världen.”
Herre, vi ber att också vi ska förmå leva ut
vår kallelse, som ett tecken, låt vara ringa,
på din närvaro i en värld som ter sig mer
utsatt och hotad än kanske någonsin.

Våra kristna kollegor i Ukraina, som KLM har ett långt och nära samarbete med
finns där i det växande infernot. De ber oss om bistånd, om förbön, ekonomiska medel
och sjukvårdsmateriel. Bedja kan och ska vi självklart göra, pengar kan vi bistå med
och i bästa fall även läkemedel och sjukvårdsutrustning.
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Ukraina ropar på hjälp!
”I am writing to you in need. In light of recent military events, we as Christian
Medical Association want to be useful to the people. We should, even in difficult
times, demonstrate Christian values and faith. That is why we need your support
now, when we are actively preparing for the most difficult scenario, buying the
necessary medicines, conducting ongoing training in emergency care …”
Mail från ordföranden i Christian Medical Association i Ukraina i torsdags den 24/2 2022.
I mejlet preciserar ordförande behovet konkret och räknar upp utrustning och mediciner för akut
både krigsskador och civil användning.
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Kristna Läkare och Medicinstudenter (KLM) har deltagit i ett samarbete med kolleger och studenter i Ukraina
sedan 2015 med upprepat fysiskt deltagande på olika konferenser på studentorter som Sumy i östra och
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”But the easiest way to support – send money.
Anmäl gärna intresse!
Efter att ha presenterat sina listor på mediciner och utrustning som behövs, skriver presidenten för CMA Ukraine:

We are grateful for your support and prayers.”

Kristna Läkare och Medicinstudenter (KLM) har
”But the easiest way to support – send money. We are grateful for your support and prayers.”
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[1] https://www.youtube.com/watch?v=rQr1sxm8Mts
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Sumy i östra och Ivano-Frankivsk i västra i
[1] https://www.youtube.com/watch?v=rQr1sxm8Mts
Ukraina. Senast, under andra året med COVID-19-

Jovanna Dahlgren, ordf KLM

Lars Ljungström, int. Sekr KLM

Tomas Seidal, red Ars Medicina
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Tåget lämnar Kiev med ett ryck
Tåget lämnar Kiev med ryck och knyck
och gnissel. Vi rullar långsamt rytmiskt
mot Sumy i norra Ukraina, inte långt från
ryska gränsen och konferensen ”Sumy
2017, the 8th International Christian Medical
Conference for Young Medical Professionals”.
Programmet är som på de flesta kongresser, bestående av plenarsessioner och
seminarier men här även utmanande
kvällsmöten. Det finns förstås många
alternativ, abstracts, om ”sepsis”, akutmedicin, Epilepsi osv men också Bibelstudier
och undervisande föreläsningar om etik
utifrån kristen tro. Många medicinska
högskolor ärvdes från Sovjetsystemet, där
det fortfarande undervisas på engelska
och man vänder sig till utvecklingsländerna
med en betydligt lägre utbildningskostnad som studenterna bättre har råd med.
I den fullsatta vagnen finns också en
grupp föreläsare från hela världen: Indien, Nigeria, USA, UK, Polen och Tyskland
men också dr Lars från Skövde och undertecknad från Mariestad. Jag känner
mig nästan som förflyttad till dr Zhivagos
dagar1. Det är högt i tak, koffertar på rymliga hatthyllor och en konduktör i sliten
uniform med dålig passform som verkar
stå mellan vagnarna och koka sött te som
han sedan bjuder frikostigt på. Resan går
över ett buskigt slättlandskap – kanske
stepp – i skymningen, det blir mörkare
och ibland stannar tåget och någon verkar
kliva på eller av, direkt ner i mörkret på
banvallen – ingen perrong. Ungefär som
på Kinnekullebanan mellan Mariestad
och Lidköping där tåget kan stoppas av
en stoppskylt och resenär stiga av eller på.
Mellan våra säten går Jim Peipon och
samtalar vant med föreläsargruppen som

han samlat ihop än en gång genom flitigt
mailande. Året innan hade resan gått till
sydvästra Ukraina och staden IvanoFrankivsk. Jag minns den smått surrealistiska känslan att gå mot den tekniska
högskolans industriliknande lokaler, som
arrangörerna fått låna och sedan i foajen
möta kanske 500 studenter från framför
allt Afrika. Men i Sumy var den medicinska
högskolan sovjetiskt präglad, stram och
man kunde ana att en annan människosyn dominerat under lång tid då man t ex
förevisades det anatomiska kabinettet av
konserverade humanbiologiska ”preparat”.
Konferenserna var färgstarka, spännande
och uppbyggliga men känns idag långt
borta nu när kriget brutit ut i veckan som
gick. Såg att Jim Peipon skrivit en blogg
för CMF UK för bara en dryg vecka sedan
och citerar här. Han anade inte att en
eventuell konflikt skulle bli ett fullskaligt
krig.
”Idag är det den 12:e februari 2022. Jag vaknade upp den här morgonen bedjande för människorna i Ukraina och Ryssland. När de här
raderna publiceras vet vi, eller vet vi inte, om
konflikten eskalerat. I vilket fall, bed om fred.
Fram till januari 2022 var det lite kunskap,
intresse och medvetenhet om armen som marscherade upp vid den ukrainska gränsen.
Varför? Jo, sedan den senaste revolten 2014 då
den Kremltrogne president Yanukovych flydde från Ukraina och den efterföljande annekteringen av Krim och Donbasregionen i östra
Ukraina av Rysslandstödda genomfördes har
militärövningarna vid gränsen varit otaliga.
Under åtta år har de dagliga skärmystlingarna
skördat över 14000 människoliv. I september

Jim
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en
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outreach i närheten av
konfliktlinjen, i utkanten av Avdiivka, en stad som just hade angripits med granater. Där hade vi en mottagning i en kyrka.
För alla ukrainare är hotet om konflikt en daglig realitet. Men livet måste pågå – att handla,
äta, arbeta gå till skolan. Varför är detta året
annorlunda än de tidigare åren, frågade man
sig. Förvisso verkar omvärlden mer uppmärksam. Splittringen mellan människor i de två
länderna är inte så självklar på marken. Många
har familjemedlemmar på båda sidor om gränsen. Be för de vanliga ryssarna och ukrainarna
– det är de som får bära bördorna av konflikten. Orsaken till konflikten ligger hos ledarnas
avundsjuka och ambition. Bed därför för våra
ledare i väst, i Ryssland och Ukraina.
Med denna bakgrund fortsätter vi att betjäna
medicine studerande , barn och familjer med
HIV och AIDS. I Ukraina har en del studenter
fått fortsätta med ”lock downs” och distansinlärning – men inte på grund av Covid utan
i stället på grund av bombhot mot deras universitet. Detta gör det svårt att planera konferenser. Studenterna är trötta på internetbaserad undervisning. Men hur planerar man
fysiska konferenser under tvillinghoten: konflikt och Covid-19.”
Nu är det fullskaligt krig i Ukraina och
hjälp behövs akut. Se föregående sida hur
du kan vara med och stödja samarbetet
med Christian Medical Association och
arbetet med studentkonferenserna.
tuus, Magnus Landgren
1. Storfilm från 1965, baserad på roman av Boris Pasternak och
som skildrar Ryska Revolutionen åren 1912-23.

Vårmöte 22/4-24/4 med temat ”ETISK KOMPASS – Vården behöver medarbetare med etisk kompass”
Lokal: Brödraförsamlingen (EBF), Kungsgatan 45, 411 15 Göteborg
Agenda fredag:
Studentspåret träffas på kvällen

Kl 12.45-13.15

Könsdysfori

Kl 13.15-14.00

Människovärdets okränkbarhet

Kl 14.00-14.30

Mentorsprogram och arbetsgrupp inför
Tanzania

Agenda lördag:
Kl 8.45-9.30

Morgonfika

Kl 14.30-15.00

Fika med bön

Kl 9.15-9.30

Förbön för mötet

Kl 15.00-16.00

Årsmöte

Kl 9.30-10.00

Vad menar man med etisk kompass

Kl 16.00-18.00

Fri tid

i vården?

Kl 18.00-

Middag

Kl 10.00-10.30

Samvetsfrihet – behövs det?

Kl 10.30-11.30

Aktiv dödshjälp

Agenda söndag:

Kl 11.30-12.45

LUNCH

Kl 11.00

Deltagande i gudstjänst EBF

