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besökare på Managuas internationella flyg-
plats i Nicaragua, Augusto C Sandino, möts 
av en värmekamera. På en skärm på väggen 
visas de passerandes kroppstemperatur. Ingen           
i personalen bär mask. 

På flygplatsen Toncontín, i grannlandet 
Honduras huvudstad Tegucigalpa, går de inre-
sande rakt igenom hela flygplatsen utan någon 
medicinsk kontroll alls. På flygplatsen Mariscal 
Sucre de Quito, i Ecuadors huvudstad Quito, 
står en likadan kamera som i Managua, men 
den har inte använts sedan i maj 2009. 

De latinamerikanska länderna har alla kon-
fronterat svininfluensan AH1N1 på olika sätt. 
Att regionen är den värst drabbade är kanske 
inte så konstigt med tanke på att influensan  
tog fart i Mexiko i april 2009. 

Ett halvår senare var närmare 50 000 mexi-
kaner smittade och 280 döda. Myndigheterna 
förklarade i oktober att landet stod inför en 
tredje smittvåg det närmaste halvåret. I mars 
2010 räknar hälsovårdsmyndigheten med att 
2 000 mexikaner har dött i influensan och att 
en till fem miljoner människor i landet har 
smittats. 

Från andra länder i regionen kommer 
liknande rapporter. Även i Brasilien kunde en 
ökning av antalet smittade noteras under hös-
ten. I slutet av oktober hade 1 400 brasilianare 
dött, vilket var fler döda än i något annat land 
i världen. 

Samtidigt säger myndigheterna i både 
Mexiko och Brasilien att någon massvaccin- 
ering mot influensan inte kan komma igång 

förrän till våren. I Mexiko började man vacci-
nera människor i riskgrupperna – barn under 
fem år, pensionärer och personer med hälso-
problem – i oktober. 

Inget land i Latinamerika planerar att vac-
cinera hela befolkningen, utan tänker fokusera 
på riskgrupperna. Samtidigt är det tveksamt 
om länderna kan köpa in den mängd vaccin 
som krävs. I Brasilien och Mexiko bygger man 
upp egna fabriker, men de resurserna finns i få 
andra länder i regionen. 

Enligt WHO köper världens rika länder upp 
70 procent av de vaccin som produceras i värl-
den i dag. Organisationen har dock lovat att bistå 
95 fattigare länder med vaccin för att vaccinera 
10 procent av befolkningen i dessa länder. 

Enligt den sydamerikanska samarbetsorgani-
sationen Unasur återfinns en tredjedel av Syd-
amerikas befolkning i någon av riskgrupperna. 
Och då är inte Centralamerika eller Karibien 
inräknat. n

Latinamerikaner vaccineras först i vår
I slutet av oktober hade drygt 3 000 personer i Latinamerika dött i svininfluensan 
och 125 000 smittats. Det var enligt Världshälsoorganisationen, WHO, 50 respektive 
30 procent av det totala antalet döda och smittade i världen. Samtidigt väntas ingen 
massvaccinering sätta igång i Latinamerika förrän till våren
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svininfluensan

En patient, som misstänks lida av svininfluensan under-
söks av en specialistläkare på sjukhuset Hospital Monte 
España i Managua, Nicaragua. Bilden togs i augusti. 
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