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Utbildning är en mänsklig rättighet,
och en av de viktigaste hörnstenar-

na för ett lands utveckling. Det är dess-
utom en förutsättning för demokrati.

Det är svårt att säga emot något av
dessa påståenden – det visar bland annat
det faktum att  av världens länder
skrev under deklarationen från topp-
mötet om utbildning i Dakar år ,
och kom överens om att de rika länder-
na skulle mobilisera resurser för att Da-
kar-målen ska kunna uppnås även i fat-
tiga länder.

Trots dessa löften är över hälften av
de  miljoner barn i världen som

inte går i skolan flickor, och  länder
missar målet om jämställdhet i grund-
skolan i år. Utbildningskvalitén är så låg
att  miljoner barn lämnar skolan utan
att kunna läsa eller skriva. Trots löftet
om resursmobilisering saknas , mil-
joner dollar i Fast Track Initiative – det
program som ska hjälpa låginkomstlän-
der att uppnå utbildning för alla. Detta
är märkligt.

Man kan ifrågasätta om det finns en
ärlig politisk vilja att bidra till en

förändrad och förbättrad utbildningssi-
tuation i länderna i Syd, när en rad
åtgärder från Världsbanken och IMF i
praktiken utgör hinder för den seriösa
strävan som finns på många håll. Hur
ska utbildningsmålen kunna uppnås, när
länderna söder om Sahara årligen av-
krävs cirka  miljarder US$ i skuldåter-
betalningar? Hur ska utbildningskvalitén
kunna höjas när IMF:s krav på minskade
offentliga utgifter innebär att reallönen
för lärare sänks, och att man, som i
exemplet Moçambique, inte får anställa
det antal lärare som behövs för att möta
behoven?

Att en världsledande nation som
USA, tillsammans med sina alliera-

de, lägger lika mycket pengar på kriget i
Irak som behövs för att nå utbildnings-
målen är inget att förvånas över. Desto
viktigare blir det att vi andra, som utgör
civilsamhället, tillsammans med våra
partners i Syd kräver att utbildning för
alla inte blir ännu en samling tomma
ord från den rika världen.

Löftet från Dakar måste hållas.
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dödligt ebolaliknande virus vid namn Mar-
burg spreds i snabb takt i Uige. Min granne
Joyce, brasiliansk läkare och epidemiolog,
blev tidigt engagerad i epidemibekämp-
ningen.

– All annan verksamhet står still, sa hon
när hon uttröttad kom hem efter att ha
jobbat hela påskdagen. Alla inom provins-
hälsovården är sysselsatta med detta.

Varje dag kom ny information om sjuk-
domens framfart. Motsägelsefulla uppgifter,
svåra att värdera. Strax efter påsk hade över
 personer dött. Några dagar senare mötte
jag Joyce på parkeringen. Efter de vanliga
kindpussarna berättade hon att de just varit
hemma hos en kvinna som misstänktes vara
smittad. Kvinnan hade kommit till Luanda
ett par dagar tidigare med sina fyra barn. De
hade givit sig av från Uige sedan ett av hennes

barn dött på sjukhuset, troligen i marburg-
feber. I många timmar hade hon och barnen
suttit hopträngda med  andra Uigebor på
ett lastbilsflak under den skumpiga resan
söderut, till huvudstaden.

Vi åt middag och försökte prata om något
annat än blödarfebrar. Efter en stund kom
en annan granne in, tyskan Anette.

– De har tydligen stängt flygplatsen. Vet
ni något om det, frågade hon oroligt. Varken
Joyce eller jag hade hört något om att flyg-
platsen stängt. Det verkade dessutom föga
troligt.

– Då var det kanske bara ett rykte, sa
Anette och lämnade oss åt vår måltid.

En vecka senare återvände Osvaldo efter
en lyckosam malaria- och tyfusbehandling.

E M M A  H E R N B O R G
Luanda

De första tre dödsfallen inträffade i oktober 2004, i provinsen Uige i norra
Angola. I mars började dödstalen stiga oroväckande snabbt. Endast få fall
har rapporterats från andra provinser, varav samtliga har haft koppling till
Uige.

Viruset tillhör samma familj som ebola och har en inkubationstid på 3 till
21 dagar. Det smittar genom kroppsvätskor (blod, urin, saliv, svett, tårar,
sädesvätska) och kan överföras genom kontakt med döda kroppar på bårhus
och vid begravningar. Symtomen är feber, huvudvärk, ont i kroppen,
illamående och senare blodiga kräkningar och diarréer.

De flesta dör inom en vecka efter de första symptomen. Inget botemedel
finns.

Rädslan för smitta är stor i Luanda trots att endast få fall av marburg rapporterats från andra provinser
än Uige. FOTO: ANDERS HERNBORG
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