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”För organisationens banbrytande humanitära 
arbete i flera världsdelar.”

Läkare utan gränser arbetar över hela världen. 
Varje år skickas tusentals läkare ut för att 
hjälpa människor som drabbats av väpnade 
konflikter och naturkatastrofer. Men 
organisationen hjälper inte bara offren – de 
säger även ifrån när de ser att människor 
behandlas illa och utsätts för övergrepp.

I slutet av 1960-talet pågick ett 
inbördeskrig i Nigeria. Kriget bröt ut 
när en del av landet som kallas för 

Biafra förklarade sig självständigt. Befolkningen i 
Biafra heter igbofolket och har en annan religion 
än det övriga landet. I Biafra finns också den 
största delen av landets stora naturtillgång: olja.

De styrande i Nigeria gick inte med på att Biafra 
blev självständigt och det blodiga inbördeskriget 
bröt ut. Den nigerianska militären omringade 
Biafra och människorna inne i Biafra svalt. Inget 
vet riktigt hur många som dog, men kanske uppåt 
2 miljoner människor.

Några franska läkare som arbetade för Röda 
korset under konflikten upprördes över över-
greppen som igbofolket utsattes för. De var också 
kritiska mot att Röda korset inte tydligare tog 
ställning mot den nigerianska militären. För Röda 
korset är det viktigt att hålla sig neutrala i krig och 
konflikter. De franska läkarna bestämde sig för att 
det behövs en ny organisation. Den nya 
organisationen fick namnet Läkare utan gränser 
och skulle sätta offrens bästa i centrum samtidigt 
som den skulle höja rösten och reagera mot 
förtryck.

Läkare utan gränser är en religiöst och politiskt 
obunden organisationen som ger humanitär 
medicinsk katastrof hjälp. Organisationen

driver projekt i över 70 länder och har många 
tusen personer i fältarbete. Deras hjälp når även 
fram till människor som är geografiskt isolerade 
och därför saknar hälsovård.

I motiveringen till organisationens fredspris sa 
den Norska Nobelkommittén att det modiga och 
riskfyllda arbete som Läkare utan gränser gör, 
påminner oss om att varje enskilt offer är en 
människa som förtjänar att bemötas med värdig-
het och respekt. Genom att organisationen snabbt 
är på plats i konfliktområden eller vid natur-
katastrofer och pekar ut orsakerna bakom 
katastroferna, kan deras arbete bidra till att 
om världen får upp ögonen för de övergrepp som 
sker.

Läkare utan gränser har idag sitt huvudsäte i 
Genève, Schweiz. Deras arbete är till största delen 
finansierat av privata givare för att säkra 
oberoendet från stater. Den svenska sektionen är 
en av sammanlagt nitton sektioner och grundades 
1993.
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