LÆGEGRUPPENS
AKTIVITETER I 2018
Årsrapport fra Amnestys danske lægegruppe,
der arbejder med dokumentation af tortur.

Kort om lægegruppen
Lægegruppen under Amnesty International Danmark har eksisteret siden 1974 og arbejder
primært med dokumentation af tortur. Lægegruppen undersøger asylansøgere i Danmark, med
henblik på at dokumentere tortur. Derudover har lægegruppen flere igangværende projekter
(se nedenfor).
Lægegruppen har, pr. 1.1.19, 32 medlemmer. Lægegruppens medlemmer er både yngre læger
og speciallæger og rummer mange forskellige specialer, herunder infektionsmedicin, dermatologi, almen medicin, plastikkirurgi, samfundsmedicin og anæstesiologi.
I Amnesty Danmark findes også en lægegruppe, der arbejder mod dødsstraf. Denne årsrapport
vedrører dog kun arbejdet i lægegruppen, der arbejder med dokumentation af tortur.

Logistik:

Lægegruppens møder afholdes hver 6. uge. Møderne afholdes om aftenen. Lægegruppens
arbejde understøttes af en specialgruppekoordinator (studentermedhjælper) fra Amnesty.

Lægegruppens møder
Lægegruppen har i 2018 afholdt 7 møder. Særlige aktiviteter til møderne inkluderede:
•

Sparring ml. Amnesty International Danmarks (AIDK) bestyrelsesrepræsentant og lægegruppen om AIDKs holdning til forslag til Amnesty Internationals globale abort-politik forud
for Global Summit i August 2018 (møde d. 29.maj 2018).

•

Møde med Foreningen af Danske Udlændingeretsadvokater, FAU, med formålet at vidensdele og give lægegruppen et større indblik i den proces, dens torturrapporter, indgår i
(møde d. 10. oktober 2018).

Høstmøde: Høstmødet er lægegruppens årlige temadag, og havde i 2018 fokus på fængselssundhed. Årets høstmøde havde fire oplægsholdere: Peter Vedel Kessing (Institut for Menneskerettigheder), Lars Møller (tidligere WHO), Lise Worm (Vestre Fængsel) og Kaaveh Piroz
(Amnesty’s danske juristgruppe). Høstmødet medførte bl.a. drøftelser om et samarbejde mellem lægegruppen og juristgruppens fokusgruppe, der arbejder med indsattes rettigheder.
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Lægegruppens aktiviteter
Torturdokumentation i Uganda: Heidi Kruse og Shems Al-Hayder (Læger, Amnesty’s lægegruppe) var oplægsholdere til en 2-dages workshop i Nairobi, Kenya, hvor de underviste sundhedsfagligt personale og andre interessenter fra Uganda. Undervisningen kom i stand som en
del af AIDKs samarbejde med den ugandiske LGBT+ -organisation ’Icebreakers’. Dette har ledt
til overvejelser omkring at gå mere ind i undervisning i torturdokumentation internationalt.
Torturundersøgelser foretaget af lægegruppen: Amnestys danske lægegruppe foretager torturundersøgelser efter henvendelse fra advokater på vegne af deres klienter, asylansøgere.
Undersøgelserne har til formål at dokumentere tortur og følger herefter.
Efter en undersøgelse vender asylansøgerens advokater tilbage til lægegruppen og beretter om
udfaldet efter en afgørelse er truffet i asylansøgerens sag i Flygtningenævnet.
I 2018 har Amnestys danske lægegruppe foretaget fire torturundersøgelser af asylansøgere,
efter henvendelse fra deres advokater . De var alle mænd i alderen 21-35 år og fra Afghanistan
(to personer) og Somalia (to personer). Til sammenligning foretog lægegruppen tolv undersøgelser i 2017 og otte undersøgelser i 2016.

Lægegruppens Projekter
Almen praksis projektet: Lægegruppen startede i 2017 et samarbejde med Dignity – Dansk
Institut mod Tortur og Københavns Universitets Center for Migration, Etnicitet og Sundhed
(MESU).
Projektet har flere formål, dels at identificere torturoverlevere i almen praksis, og derudover,
at validere et screeningsværktøj til identifikation af torturoverlevere i asyl-fasen samt undersøge
fysiske og psykiske følger efter tortur.
Databaseprojektet: I 2017 startede lægegruppen et projekt, der har til formål at indsamle
viden fra torturundersøgelser foretaget af Amnesty’s danske lægegruppe. Projektet består i at
udvikle en databasestruktur til systematisk indsamling af viden. Databasestrukturen forventes
at være færdig i løbet af 2019.
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Tre yderligere undersøgelser er blevet efterspurgt i december 2018, og vil blive foretaget primo 2019.
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Kontakt til andre AI lægegrupper i Europa: Dette er et nyt projekt, der er startet op i 2018.
Formålet med projektet er, at dele viden med andre AI lægegrupper i Europa.

Konklusion
2018 har været et spændende år for lægegruppen. Lægegruppens eksisterende projekter,
Almen praksis- og Database-projekterne, har taget fart og lægegruppen ser frem til de resultater, disse kan frembringe. Det forgangne år har også budt på nye initiativer, i form af kontakt til
lægegrupper i andre Amnesty sektioner samt øget fokus på fængselssundhed og fængsledes
rettigheder i Danmark.
Lægegruppen vil i 2019 arbejde videre på projekterne, arbejde på at komme i kontakt med
andre lægegrupper i Amnesty og undersøge mulighederne for fremtidigt internationalt arbejde.

Ved spørgsmål og kommentarer, kontakt da:
Annette Munk Jensen
Specialgruppekoordinator, Amnesty Intl. Dansk sektion
amjensen@amnesty.dk
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