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Rädda utlänningar, rykten om döda
kroppar i taxibussar och meddelan-
den om att flygplatsen stängts. Ett
epidemiutbrott liknar på vissa sätt
ett krigstillstånd. Fakta blandas
med osanningar och skvaller
florerar friskt.

När jag en måndagsmorgon öppnade dörren
på vårt radhus som vanligt förstod jag plöts-
ligt att jag var rädd. Utanför dörren stod vår
chaufför, Osvaldo. Han kommer punktligt
varje morgon klockan åtta för att hämta oss i
centrala Luanda. Denna morgon stod han
och stödde sig trött mot husväggen efter att
ha ringt på. Hans glansiga ögon orkade nätt
och jämnt möta min blick när jag sa god
morgon. Hans ansikte dröp av svett och i
samma ögonblick gick en ilning av rädsla
genom mig. Bara ett par dagar tidigare hade
han berättat om en candongueiro, en lokal
taxi, som blivit stoppad av polisen för att ha
kört runt med två döda kroppar. De hade
dött av marburg, enligt Osvaldo.

– Jag har så väldigt ont i huvudet, svarade

han nu, på min fråga om hur det stod till.
Och feber. Hela helgen har jag haft hög
feber.

Jag kände hur jag stelnade till. Försökte
lugna mig själv: Det är troligen malaria.
Malaria börjar ju ofta med feber…

Mitt förnuft sa mig att det troligen inte
var någon fara, ändå såg jag hela scenariot
framför mig: huvudvärk, feber, blodiga kräk-
ningar, diarré och sedan allt värre symptom.
Ända till de inre organen börjar blöda och
blodets koaguleringsförmåga är så skadad att
man förblöder. Invärtes.

Jag försökte tänka klart och bestämde
mig för att skicka hem Osvaldo. Dagens
körningar skulle vi få ordna på annat sätt.
Han behövde vila. Ganska många i Luanda
får ju trots allt malaria då och då. Jag ville be
honom stiga in i köket, erbjuda honom en
stol att vila på och en alvedon.

Men när jag såg hans febriga blick tog
rädslan över igen och jag nästan kastade
fram pengar så han skulle kunna ta en taxi
hem.

Så lugnt som jag bara kunde sa jag att han

kanske borde åka förbi sjukhuset och göra
ett malariatest. Han lovade att göra det.

När de första rapporterna kom, om ett
okänt virus i norra Angola, var det inte många
som reagerade nämnvärt.

Snart kom dock mer information. Ett

Trots stora insatser från internatio-
nella organisationer och från
angolanska hälsovårdsmyndigheter
fortsätter marburgepidemin att
skörda nya offer.

Det var i oktober som små barn började dö
på sjukhuset i Uige i norra Angola. Även i
november och december dog ett antal barn,
efter att ha insjuknat i hög feber och blodiga
diarréer. Till en början var det svårt att se
något mönster bland dödsfallen. Många var
små barn, undernärda och många gånger
redan försvagade av malaria och andra sjuk-
domar. När dödstalen fortsatte stiga i januari
skickades ett antal prover utomlands för ana-
lys. Läkarna på centralsjukhuset i Uige börj-
ade misstänka att det kunde röra sig om
någon form av blödarfeber. Men provsvaren
som kom tillbaka var negativa både för ebola,
gula febern och den sällsynta rift valley fever.
Först den  mars, efter att dödstalet passerat
hundra, kunde ett laboratorium i USA kon-
statera att det rörde sig om det sällsynta men
mycket smittsamma viruset marburg.

Eftersom många av dem som insjuknade i
början av epidemin smittades på själva sjuk-
huset började folk förknippa marburgfebern
med just sjukhuset i Uige. Konsekvensen
blev att många undvek sjukhuset och istället
behöll sina sjuka familjemedlemmar hemma.
På så sätt har i vissa fall hela familjer smittats
och dött. Rädslan för sjukhuspersonal klädda
i rymddräktsliknande skyddskläder spred sig
snabbt. Rykten om att smittan i själva verket
sprids av de nyanlända utlänningarna har
gjort att Läkare Utan Gränsers bilar vid minst
två tillfällen har utsatts för attacker och sten-
kastning. Även WHO:s personal har attacke-
rats av rädda invånare och tillfälligt tvingats
ställa in sina insatser i Uiges förorter.

Angolanska myndigheter har kritiserats
för att inte tillräckligt tidigt inse allvaret i
situationen. Personal på sjukhuset i Uige
rapporterade redan i slutet av förra året att
ovanligt många barn insjuknade och dog
med mystiska symptom. Inga åtgärder vid-
togs.

Det var först i slutet på mars som arbetet
med epidemibekämpningen startade på bred

front och hälsoministeriet bad om interna-
tionell hjälp. Den första april uppgav hälso-
myndigheterna i Luanda att epidemin var
under kontroll. Sedan dess har mer än 
människor dött av sjukdomen. I början av
april signalerade FN nödläge och vädjade till
omvärlden om  miljoner kronor för att
mer kraftfullt kunna bekämpa sjukdomen.

Personal från bland annat WHO, Unicef
och Läkare utan gränser arbetar tillsammans
med den angolanska hälsovårdspersonalen
för att bekämpa epidemin. Arbetet inriktas
främst på att bryta smittkedjan och på att
utbilda befolkningen i hur viruset smittar. I
huvudstaden Luanda, som hittills bara haft
ett fåtal fall av marburg, inriktas arbetet på
att utbilda sjukhuspersonal och höja bered-
skapen på sjukhusen. Många enskilda orga-
nisationer arbetar även med social mobilise-
ring hos allmänheten.

– Att vaccinera mot panik är det viktigaste
just nu i de områden dit viruset ännu ej nått,
sade en Unicefanställd i Luanda i april.
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