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Rapport från FIAMC-kongress i Lourdes
Sedan 1935 samlas katolska läkare från alla kontinenter vart fjärde år till möte. I år skedde
denna världsomspännande kongress i Lourdes i Pyrenéerna, en av världens mer kända
pilgrimsorter.
Arrangörerna för mötet (Féderation Internationale des Associations Médical FIAMC) har i sin
tur rötter i 1800-talet, då franska läkare kände behov av att sluta sig samman som en reaktion
på tidens anti-katolska stämningar.
Allt skedde nu under beskydd av Påvliga rådet för hälsopastoral, som detta år också firar sitt
25-årsjubileum. Lourdes är kanske mest känd för att jungfru Maria uppenbarade sig för
Bernadette Soubiros där 1858 och att platsen förknippats med olika former av helande. Dit
söker sig flera miljoner pilgrimer årligen för bikt, bön, bot och bad. På det sättet utgjorde
världskongressen också en pilgrimsresa för delegaterna, som förutom själva kongressen
deltog i många av de övriga aktiviteter som platsen erbjuder.
Från Nordisk förening för katolska läkare (NFKL) deltog två delegater; förutom undertecknad
också Johan Birger Sorensen. Vår restid får dock anses som blygsam jämfört med restiden för
kollegor från Australien och Nya Zeeland som tillbringat 30 timmar i luften för att komma till
Lourdes.
Denna kongress var av olika skäl betydligt mindre än den som skedde i Barcelona för fyra år
sedan. Ursprungligen var årets möte planerat att ske i Burkina Faso, vilket dock visat sig vara
helt omöjligt att genomföra.
Huvudrubriken för kongressen var ’Vår tro som läkare’, Man samlades kring fyra teman,
nämligen Gud som vår skapare, Kristus och helandet, Livets inneboende kraft respektive
Kyrkan som Kristi kropp. Målet var att fördjupa dessa aspekter som också påverkar den
katolske läkaren i vardagen oavsett omständigheterna i övrigt. Även om de tekniska
omständigheterna ter sig helt olika på de olika kontinenterna finns idag också enorma
utmaningar. För den enskilde läkaren är det inte alltid lätt att förena sin personliga tro, med
lojalitet till Kyrkans olika uttalanden och samtidigt ständigt ta hänsyn till rådande sekulära
lagstiftning och efterfrågan på olika åtgärder från patienterna. Det är också uppenbart att
länder med mer begränsade resurser till tekniskt avancerad vård kan erbjuda en vård som är
väl så avancerad i andra avseenden. Detta kan illustreras av att debatten om eutanasi tycks
mest livlig i de länder som har den tekniskt mest avancerade vården, men att fenomenet inte
är känt i utvecklingsländerna. Där kan man i stället ha fullt upp med att ta hand om offer för
malaria, hiv/aids eller ren svält. De inslag som gjorde störst intryck var dock hur katolska
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gynekologer arbetar konstruktivt i utvecklingsländer med sikte på kvinnors hälsa och
reproduktiva hälsa i genuin bemärkelse (Mater Care Internationalis, se www.matercare.org).
Ett mycket respektabelt arbete som i stort är okänt utanför den katolska världen.
Men man slogs mest av att likheter i omständigheter kan uppträda på de mest oväntade
ställen. Delegaterna från Australien och Canada redovisade omständigheter som i mångt
påminde om vad som är aktuellt i svensk debatt, och reflektioner kring det egna samvetets roll
tycktes ständigt närvarande.
Som delegat för NFKL hade jag förmånen att för första gången delta i de förhandlingar som
driver FIAMC vidare. Diskussionerna var överlag intressanta. Det man slogs av var att mer
förenar än skiljer mellan de länder som var representerade. Samt att det tycks finns ett oerhört
sug efter kontakter i de forna sovjetiska staterna, till exempel Ukraina. Det är också typiskt att
de föreningar där tillväxten av unga medlemmar är stor, är just i de länder som varit
svältfödda på möjligheter till utbyten. I Ukraina har man till exempel speciella sektioner för
sina unga kollegor. Nya medlemsorganisationer togs upp i FIAMC; som Oman, och Egypten,
samt mer av formella skäl Canada (som tidigare hört till sin motsvarighet i USA) och Mexico.
FIAMC håller på att försöka bilda en organisation i Kambodja. Vad som allmänt hämmar
tillväxten är en mycket ansträngd ekonomi och möjligen att medlemmarnas ålder tycks
förvånande hög, förutom i länderna som tidigare hört till östblocket. Som ordförande i den
styrelse som leder FIAMC de kommande fyra åren fortsätter Jose Maria Simon med stöd av
Vatikanen.
Om fyra år planeras nästa världskongress, som förhoppningsvis kommer att ske i Bomabay,
Indien.
Bengt Säfsten

Nyhetsbrev 2010 nr 2

