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Beväpnade med kylväskor inne-
hållande poliovaccin begav sig i 
mars en 50 000 man stark armé av 
vaccinatörer ut på den afghanska 
landsbygden för att återigen ta upp 
kampen mot den fruktade sjukdo-
men polio. Målet är att i år vaccine-
ra så gott som alla afghanska barn 
i åldrarna sex månader upp till fem 
år (cirka 7,7 miljoner barn) under 
sex nationella och 2-3 lokala vac-
cinationskampanjer. Uppgiften är 
gigantisk. Afghanistan är en och en 
halv gånger större än Sverige. 

Text: Börje Almqvist

Börje är journalist, fotograf och leda
mot av SAKs styrelse. Han har också 
arbetat för SAK i Afghanistan.

Barnen är inte bara många. De är dess
utom ofta svåra att nå. Miljontals barn 
bor i små byar i svårtillgängliga bergs
områden dit det kan ta vaccinatörerna 
dagar att ta sig – till fots!
 I byarna går vaccinatörerna från 
hus till hus och häller två droppar vac
cin på barnens tungor och ger dem en 
dos vitamin A, som stärker barnens im
mun försvar. 
 De vaccinerade barnen registreras 
och får ett bläckmärke på ett finger 

så att de inte av misstag vaccineras en 
gång till innan det är dags för en andra 
vaccination några månader senare.
 Vaccinationskampanjerna genom
förs av nationella och internationella 
biståndsorganisationer. Under årens 
lopp har Svenska Afghanistankommit
téns personal och volontärer – lärare, 
studenter, mullor och andra organi
serade av SAK – vaccinerat hundra
tusentals barn i olika delar av landet.
 Under den senaste kampanjen 
deltog SAKpersonal och volontärer 
i Wardakprovinsen och i tio distrikt i 
Paktikaprovinsen där SAK är ansva
rig för sjukvården och arbetar med att 
bygga upp ett hälsosystem liknande 
ett svenskt landsting.
 Personalen, som har fått träning 
av världshälsoorganisationen (WHO), 
utgår från sjukhus, kliniker och hälso
poster i provinserna. Först genomförs 
en informationskampanj om vikten av 
poliovaccin samt när vaccinationsda
garna infaller. Därefter ger man sig ut 
på vaccinationsturné.

Budskapat har nått fram
För att nå ut med budskapet om kam
panjerna deltar även bymullorna. Vid 
fredagsbönen upplyser de folk om att 
det snart är dags för kampanjen. I bör
jan var det många som var skeptiska 

mot vaccinet. Det mesta av detta mot
stånd har nu brutits ned, men det finns 
fortfarande områden i södra Afghani
stan där en del människor tror att det 
hela är en del i en familjeplanerings
kampanj.
  – I början när vi var ute och skulle 
vaccinera barn kunde det ta timmar att 
övertyga folk om att de skulle låta sina 
barn bli vaccinerade. Men det har hänt 
mycket sedan dess. Sist jag deltog som 
vaccinatör blev vår bil stoppad av en 
gammal kvinna som vägrade att flytta 
på sig. Hon insisterade på att bli vacci
nerad. Hon hade hört att det var bra. Vi 
hade ett väldigt sjå att få henne att ac
ceptera att vaccinet endast är avsett för 
barn, berättar Haji Osman, som arbetar 
för SAKs program för rehabilitering av 
funktionshindrade i MazareSharif i 
norra Afghanistan. 
 För att få stopp på smittspridning
en måste minst 90 procent av barnen i 
ett område vaccineras. 
 När det är kampanjdags transpor
teras vaccinerna från ett centralt kyl
lager i Kabul ut till provinserna där de 
först förvaras i kylrum innan de förde
las på de olika hälsovårdsinrättning
arna varifrån vaccinatörerna utgår.

Leder till obotlig förlmaning
Kampanjerna började 1997, året efter 

... drömmen om ett poliofritt 
Afghanistan lever kvar
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En gång var polio nästan utraderad i Afghanistan. 
Bara fyra fall registrerades 2004.
Sedan dess har mycket gått snett, men...
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En tioårig polioskadad flicka från Kunduztrakten. 
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det att UNICEF, som leder den inter
nationella kampen mot polio, satt som 
mål att utrota sjukdomen som nästan 
alltid leder till obotlig förlamning. 
Omkring en fjärdedel av Afghanistans 
rörelsehindrade beräknas vara polio
skadade.
 Viruset sprids genom mat eller vat
ten som förorenats av smittad avföring 
och attackerar nervsystemet och för
orsakar förlamning. I vissa fall leder 
det till döden.
 Arbetet med att utrota polion är 
ett samarbete mellan UNICEF, WHO, 
Afghanistans hälsoministerium och 
nationella och internationella bistånds
organisationer.
 När kampanjerna började trodde 
man att sjukdomen skulle vara utrotad 
i Afghanistan fram till år 2001.
 Då pågick inbördeskrig mellan tali
banerna och deras motståndare och det 
förhandlades fram vapenvilor mellan 
de olika parterna. Vapenvilorna bröts 
oftast, men vaccinatörerna var fredade 
och antalet barn som drabbades av po
lio sjönk drastiskt från 150 fall 1999 till 
bara fyra registrerade fall 2004. 
 Datumet för ett poliofritt Afghani
stan fick flyttas fram, men i början av 
2000talet såg det ut att bara vara en 
tidsfråga innan målet skulle vara upp
nått.  

Hot försvårar arbetet
Sedan började mycket gå snett. Kriget 
spred sig liksom osäkerheten och fler 
och fler hälsoarbetare mördades av 
talibaner och andra grupper. Vaccina
törer har fängslats och misshandlats av 
talibaner som förstört deras utrustning 
och hotat att döda dem om de fortsät
ter med sitt arbete.
 Osäkerheten, talibanernas hot och 
mördandet av hälsoarbetare har fått 
konsekvenser. Antalet nya fall av polio 
ökade till 31 år 2006 och så gott som 
samtliga dokumenterade fall hämtas 
från södra och sydöstra Afghanistan 
där osäkerheten är störst och taliba
nerna kontrollerar stora områden. 
För att få talibanerna att acceptera 
vaccinationerna försöker lokala vacci
natörer med hjälp av stamäldstar och 
religiösa ledare att förmå talibanerna 
att tillåta dem att utföra sitt arbete. I 
många osäkra områden lyckas de och 
vaccinatörerna kan utföra sitt arbete.

 Officiellt hävdar talibanernas tales
män att de inte alls är emot vaccinatio
nerna utan att det bara är vaccinatö
rerna som är rädda. 
 FN:s samordningsorgan UNAMA 
har de senaste tre åren försökt få de 
stridande parterna att lägga ned vap
nen under vaccinationsdagarna. Förra 
året hävdade talibanernas talesman 
Zabiullah Mujahid att de inte fått med
delandet. Det har bara kommunicerats 
i media, hävdade han. En annan tales
man sa att de skulle samarbeta om vac
cinatörerna höll kontakt med taliba
nerna ”så att de vet att de är säkra”.
 En vecka före det sista uttalandet 
sprängde en av talibanernas själv
mordsbombare i Kandaharprovinsen 
två FNfordon som ingick i vaccina
tionskampanjen. Två afghanska läkare 
dödades. Självmordsbombaren attack
erade fordonen på en marknad och 
skadade dessutom ett flertal förbipas
serande. Enligt Afghanistans hälsomi
nisterium har 45 hälsoarbetare dödats 
de senaste tre åren.

Framgångar i norr
Resultatet av osäkerheten och hoten 
blev att omkring 120 000 barn i södra 
Afghanistan inte kunde vaccineras 
förra året. 

 Vid årets första vaccinationskam
panj, i januari, gick 200 000 barn miste 
om sitt poliovaccin i fyra sydliga provin
ser. Månaderna före kampanjen hade 
talibaner, liksom tidigare år, gång på 
gång attackerat biståndsarbetare och 
hälsocenter. 2007 brändes, förstördes 
eller stängdes 32 hälsocenter på grund 
av osäkerhet och förra året stängdes 
eller attackerades ytterligare 28 hälso
center i Afghanistan. 
 I norra Afghanistan har det gått 
bättre. I tio provinser i norr har det inte 
rapporterats några nya fall av polio på 
tre år. De betraktas nu som poliofria. 
 1988 fanns det 350 000 polioska
dade i Afghanistan och i hela världen 
fick lika många (350 000) människor 
årligen polio. Då fanns fanns sjukdo
men i 125 länder. Idag är man nere på 
fyra länder med registrerade fall av 
polio; Afghanistan, Pakistan, Indien 
och Nigeria. Men detta var alltså inn
an WHO startade sin globala kamp 
mot polio. Målet om ett poliofritt Af
ghanistan har nu flyttats fram till år 
2010.
 De som drabbas av förlamning på 
grund av polio är i behov av vård. Ge
nom SAKs program för rehabilitering 
av funktionshindrade får polioska
dade hjälp med handikappredskap 
som orthoser och kryckor, samt fysio
terapi.   •

Sedan poliovaccinationskampanjerna bör
jade i Afghanistan 1997 har SAKs personal 
och volontärer som organiserats av SAK 
deltagit i de årliga kampanjerna. Dessutom 
genomförs rutinvaccinationer av nyfödda på 
SAKs barn och mödravårds centraler. 
De sjukdomar barnen vaccineras mot är Po
lio, mässling, stelkramp, difteri, TBC, hepatit 
B, kikhosta och haemophilus influenzae.
Vaccinationskampanjerna finansieras av 
FN:s barnfond (UNICEF) och stöds tekniskt 
av världshälsoorganisationen (WHO) och 
nationella och internationella biståndsorgan
isationer. WHO genomför och finansierar 
dessutom utbildning av vaccinatörer.
Under 2009 ska sex nationella och tre re
gionala vaccinationskampanjer genomföras. 
I år planeras också två kampanjer för att 
vaccinera nyförlösta mödrar mot mässling 
och stelkramp.

En polioskadad pojke prövar sina nya stöd
skenor (orthoser) på SAKs klinik i Taloqan.
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