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Organ trafficking i Östeuropa
Av
Susanne Lundin
På hemsidan för Dialysis & Transplant City är full aktivitet. Här möts människor med
alldeles speciella intressen för transplantationer. Så annonserar till exempel
signaturen Lojackd: ”I am a potential donor, contact me for arrangements. Ab rhneg
blood type. Non drinker 59 yr old male”. Babybutterflyblue vill inte sälja utan är
istället på jakt efter en njure och skriver: “I have had many people suggest looking to
get a kidney transplant overseas. Many suggested India or the Philippines. Does
anyone have any information? Suggestions or comments, thanks.”
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Hemsidan upptäckte jag i samband med en pågående undersökning rörande
transplantationer och handel med organ.

1

Via en länk tog jag mig vidare till

www.liver4you.org/ där det framgick att en njure kostar mellan $85.000 och $115.000
och en lever $130.000. Allt inklusive såväl operation som kirurger licenserade i US,
UK eller Filippinerna. Dialysis & Transplant City och www.liver4you.org/ är några av
de många Internetsidor som erbjuder sig att tillgodose alternativt efterlyser en av vår
tids största bristvaror – celler, vävnader och organ av olika slag. Utvecklingen av
transplantationstekniken är en fantastisk framgång som har räddat livet på många,
men som samtidigt har skapat ett aldrig sinande behov av kroppsdelar. Globalt sett
ökar dessa behov i betydligt högre grad än vad som är möjligt att bemöta. Ett av det
mer efterfrågade organet är njuren. Bara i Europa väntade år 2007 över 65.000
människor på en ny njure, medan blott 65 patienter blev transplanterade per dag.
Tendensen är densamma i de flesta länder (Vermont-Mangold 2003, Bos 2007). Det
är till dessa människor som www.liver4you.org/ och andra vård- och organförmedlare
vänder sig med erbjudanden om att gå förbi sjukhusens väntelistor. Snabb och
högkvalificerad vård t.ex. i ett asiatiskt eller sydamerikansk land utlovas samt etiskt
korrekt och legalt förfarande. Utlovas görs också att organen som ska transplanteras
kommer från människor som utan krav på ersättning, mer än omkostnader, frivilligt
lämnar dessa ifrån sig.

Organhandel
De återkommande garantierna om laglig hantering bör ses i ljuset av den
framväxande marknaden av illegal organhandel. Det rör sig bl.a. om organ trafficking
där människor tvingas eller luras att sälja sina organ vilka sedan via en organmäklare
avyttras till en tredje part. Dessutom rör det sig om medicinsk turism, i form av s.k.
transplantat-turism, som befinner sig i en rättslig gråzon. I samtliga fall sker handeln
enligt ett tydligt mönster som kan beskrivas i termer av ett socialt men även ett
geografiskt flöde. Sålunda hämtas organ från fattiga länder som Albanien, Bosnien,
1

Artikeln bygger på material insamlat i samband med min delstudie ”Kroppen som vara:
organhandel i Östeuropa” i projektet ”Kroppen som gåva, resurs och vara: organtransplantationer
i Östersjöområdet”, finansierat av Östersjöstiftelsen. Se även Svenaeus 2008.
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Estland, Kosovo, Moldavien, Ryssland och Turkiet för att transplanteras till invånare
från rikare länder som Israel, USA, Frankrike, Tyskland, Italien, Storbritannien och
Danmark. Operationerna sker i ytterligare ett annat land – exempelvis på
Filippinerna, i Indien eller Sydamerika. Föga förvånande är det sålunda människor
från rika länder som köper organ och människor i fattiga länder som är säljare.
Frågor om legal medicinsk turism och illegal organhandel har blivit allt mer
uppmärksammade som globala sociala och etiska problem (Sheper-Hughes 2004).
Så uppskattade WHO redan för ett antal år sedan att det årligen sker 50 000
njurtransplantationer utanför sjukhusens ordinarie väntelistor varav tusentals njurar
beräknas komma från illegal handel (Person 2004). Huruvida det rör sig om lagliga
transaktioner inom lagens gråzon, illegala transaktioner eller regelrätt trafficking är
svårt att bedöma.
Ett av de mer uppmärksammade fallen på senare tid utspelar sig i Kina.
Sommaren 2006 släppte före detta departementschefen för Asienenheten vid
Kanadas UD, David Kilgour och den kanadensiske advokaten David Matas en
rapport som redogjorde för storskalig organstöld i Kina (Matas & Kilgour 2006). Enligt
vittnesmål i rapporten tas organ från levande men fängslade Falun Gong-utövare
vars kroppar sedan kremeras. Organen säljs därefter till höga priser. Under de
senaste åren har det även framkommit att ett av Europas fattigaste länder,
Moldavien, är speciellt drabbat. Framförallt är det unga män som försöker skapa sig
en ekonomiskt dräglig tillvaro genom att sälja njurar till kriminella mellanhänder. I
genomsnitt tjänar de $2500, eller betydligt mindre då det utlovade beloppet ofta
sänks, och får därutöver resten av livet leva med följdsjukdomar på grund av
obefintlig medicinsk eftervård.
Andra exempel som har uppmärksammats är Filippinerna där barns och
kvinnors organ ”förmedlas” genom fäder resp. makar. Scenarier av det här slaget är
på intet vis unika utan utspelar sig runt om i världen. Oavsett var och hur dessa
transaktioner och transplantationer sker, utgår de dock från antaganden om att
kroppar utgör resurser – i vissa fall även varor som kan köpas och säljas.
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Kroppen – ett värdefullt ting
Människokroppens objektifiering och kommersialisering är emellertid inte enbart
något som utmärker handeln med organ. I själva verket bygger alla slags
transplantationer på ett synsätt där kroppar ses som föremål. Eller annorlunda
uttryckt: Då organ blir resurser som kan transplanteras till sjuka, förvandlas de från
att vara en individs självklara biologiska byggstenar till att bli livsuppehållande och
därmed ytterst värdefulla ting för andra individer. Detta värde- och varutänkande
strider mot ett av de mer betydelsefulla västerländska normsystem som vilar på idén
att varje individ är unik och aldrig kan bli ett bruksföremål för någon annan (jfr Sharp
2006). I Sverige, liksom i de flesta andra länder, är därför handeln med organ
förbjuden. Transplantationer ska uteslutande bygga på altruism.
Denna princip, att med altruism balansera normkrocken mellan integritet och
förtingligande, ställs på sin spets då verksamheten lämnar samhällets legala
råmärken. Detta stod i fokus för ett möte anordnat av The Transplantation Society. I
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Istanbul samlades våren 2008 personer från 78 länder – representanter för kliniker,
WHO, Eurotransplant, Organ Watch m.fl. – för att utarbeta globala direktiv avseende
hur medicinsk turism och organ trafficking ska bemötas (www.transplantationsoc.org/declaration).

Global etik, globalt ansvar
På detta möte, dit jag som etnolog och mångårig samarbetspartner till medicinska
forskare var inbjuden, kom en rad kärnfrågor att dryftas. Det rörde sig om allt från att
skapa regelverk för vem som har rätt att bestämma om en hjärndöd persons organ
ska doneras, till att fråga sig om juridiskt oantastliga organisationer som erbjuder
medicinsk turism, likt www.liver4you.org/, verkligen var rumsrena. Hur, till exempel,
rekryteras donatorerna och vilken roll spelar de personer som förmedlar organen? Att
människor utnyttjas i denna process rådde det ringa tvivel om på mötet. Trots denna
samstämmighet tonade tre övergripande grupperingar fram i samtalen om hur ett
globalt direktiv skulle se ut. En grupp ville reglera transplantationerna via altruism,
dvs. fostra medborgarna till medmänsklighet. Den andra gruppen förespråkade ett
lagligt sälj- och köpsystem. Den tredje gruppen pekade på vikten av att avkräva alla
inblandade i hela transplantationskedjan, inte minst sjukhuspersonalen, ett ansvar.
Flera av mötets läkare fick sålunda höra att deras övertygelse om altruistiska
principer var ett sätt att slippa ta ansvar för sitt eget agerande i processen. Eller som
en deltagare formulerade det: ”Vi ska inte tro att en fattig bonde från Albanien frivilligt
skänker bort sitt organ till en rik amerikan med njursvikt!”
För mig som utanförstående kulturanalytiker framstod motsättningarna till att
börja med som förvånande, men efterhand som självklara. Det som avhandlades
under två dagar i Istanbul rörde frågor av stor dignitet: människovärde och mänskliga
rättigheter. Den internationella deklarationens yttersta syfte var att slå vakt om dessa
värden. Det är just i denna process, i sökandet efter definitioner för vad sådana
värden innebär, som problematiken ska sökas. Mycket talar för att det stöter på
patrull då man vill skapa gemensamma tolkningar av det som är kulturellt specifikt –
av det som är historiskt formade normer och värderingar. Så kan synen på vad som
är rättvisa, mänsklig integritet eller medmänsklighet skilja sig avsevärt åt beroende
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på samhällets organisering och förhärskande livsåskådningar (Lundin 2007). Det var
bl.a. det som hände då mötets deltagare från 70 olika nationer strävade efter
samsyn.
Det som försiggick på mötet i Istanbul ska ses mot denna bakgrund. Det blir
då också tydligt att de stundom låsta positionerna inte nödvändigtvis representerade
de olika grupperingarnas verkliga ståndpunkter. Vad som utspelade sig här var inte
bara den svåra vägen till en samsyn utan även en alldeles speciell prövning. Här
skedde

ett

vändande

spänningsförhållande

och
som

vridande

på

karakteriserar

argumenten
såväl

för

förmodern

att

hantera
som

det

modern

läkarvetenskap – det faktum att strävan efter människans kroppsliga välbefinnande
går hand i hand med hennes förtingligande. För att nya behandlingar ska kunna
utvecklas krävs att individer transformeras till medicinska objekt eller rent av att delar
av deras kroppar blir kommersiella produkter. Det är denna kommodifiering, det
fenomen där kroppsdelar blir till varor, som människorna på Dialysis & Transplant
City ger uttryck för i sin jakt på att köpa eller sälja organ. Och det är just denna
kommodifiering som deltagarna på mötet i Istanbul måste förhålla sig till.
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