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Stockholm, 6 mars, 2020 

Vi bekräftar att vi har fått ditt brev tillsammans med boken den 14 februari 

2020, adresserat till Karin Ekholm och Maria Sjögren. 

Sammanfattningsvis efter noggrann läsning, förstår vi situationen på följande 

sätt: 

Du informerar Médicins Sans  Utan Gränser (MSF) om att du träffade 

den påstådda "Doctor Rose" 2013 genom applikationen QQ. Enligt henne blev hon 

kidnappad under ett MSF-uppdrag i Syrien 2013, och skickades sedan till ett 

engelskt sjukhus för att vårdas för blodförgiftning. Vidare hävdar du att MSF 

har etablerat en solidaritetsfond for den påstådda "Doctor Rose", som namnger 

dig som förmånstagare. Fonden skulle representera $2,782,615, och $282,615 skulle 

komma från ditt riktiga konto. 

Genom ditt brev informerar du också MSF om att den påstådda "Dr Rose" nu är 

bortgången, och att du i egenskap av förmånstagare hävdar din rätt till fonden. 

I annat fall hotar du med att publicera en bok avseende din korrespondens med 

MSF och Commerz Bank under de senaste sex åren, där du uttrycker din upprördhet 

och ilska över det som hänt. 

Vi uppfattar att du är en godhjärtad och tillitsfull person som gjort stora 

ansträngningar och uppoffringar i syfte att hjälpa en medmänniska. Vi måste dock 

informera dig igen om att a) den påstådda "Doctor Rose" har aldrig varit en del 

av vår organisation, b) det finns inte någon fond upprättad av MSF i något land 

och c) du har konsekvent varit utsatt för ett bedrägeri under alla dessa år. 

Vi skulle också vilja påminna om att vi har informerat dig om detta när du 

kontaktade oss i april 2013 för att kontrollera om den påstådda "Doctor Rose" 

arbetade för vår organisation i Syrien. Den informationen och detaljerna i vår 

kommunikation finns tydligt beskrivna i boken du skickat oss. 

MSF tar alla bedrägeriärenden på stort allvar och det var anledningen till att 

MSF informerade polisen om ärendet i april 2013. Baserat på vad vi skriver ovan, 

kan vi inte gå dig till mötes gällande din begäran om att få veta var pengarna 

tagit vägen och vi uppmanar dig att rapportera bedrägeriet du blivit utsatt för 

sedan 2013 till polisen. 

I tillägg, gällande den möjliga publiceringen av din bok, vill vi förtydliga att 

MSF:s identifieringselement såsom namnet Médecins Sans Frontiéres på olika språk, 

inklusive Doctors Without Borders och Läkare Utan Gränser, logotypen och 

förkortningen MSF är registrerade varumärken som ger oss exklusivitet över namnet 

eller logotypen på publicerat material, och informera dig om att vi inte tvekar 

att försvara våra rättigheter inför lämpliga myndigheter om överträdelser sker. 



 
Generalsekreterare, Läkare Utan Gränser 

Läkare Utan Gränser är en medicinsk, humanitär organisation som räddar liv och tindrar nöd 

där vi behövs mest. 
Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, 

religion eller etnisk tillhörighet. 

behöver  vidare  information

. 


