
SCHILLER INSTITUTTET 
 * si@schillerinstitut.dk * www.schillerinstitut.dk * 

Fred gennem økonomisk udvikling 
 

Hvorfor vi er ved at tabe kampen mod Ebola 
 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Redaktion: Tom Gillesberg (ansvh.); Michelle Rasmussen; Anne Stjernstrøm; Poul Gundersen * KONTAKT OS:  

Skt. Knuds Vej 11, kld. t.v., 1903 Frederiksberg C, tlf.: 35 43 00 33 * Eget tryk * Støt Schiller Instituttets arbejde:  

Medlemskab: 1 år: 500 kr., 6 mdr.: 275 kr., 3 mdr. Intro: 100 kr. * Giro: 564-8408, Homebanking: 1551-5648408  

 

  

af Debra Hanania-Freeman 

 

12. september 2014 – I takt med, at den dødelige Ebola-epidemi i Vestafrika breder sig, har den fuldstændig 

overvældet og overhalet de humanitære hjælpegruppers, og regeringens allerede skrøbelige sundhedssystemers, 

kapacitet til at behandle de syge og begrænse spredningen. Faktisk er det modsatte tilfældet. Spredningen af syg-

dommen og de heraf følgende dødsfald vokser eksponentielt.   

I særskilte hastesamlinger i sidste uge erklærede funktionærer fra Verdenssundhedsorganisation (WHO), Centre-

ne for Sygdomskontrol, Amerikanske Nationale Institut for Sundhed, Forenede Nationer, og den lægelige hjælpeor-

ganisation Læger uden Grænser (Médicins Sans Frontières/MSF) samstemmende, at udbruddet spreder sig ukontrol-

leret og har kurs mod en katastrofe. 

De hårdest ramte lande er fortsat Guinea, Liberia og Sierra Leone, men virussen er begyndt at sprede sig til andre 

lande, og der er en voksende fare for, at disse, indtil nu, mindre udbrud vil blive gnisten til nye epicentre. Virussen 

dukkede op i Nigeria, tilsyneladende da en person, der var blevet smittet i Liberia, fløj til Lagos. Skønt internationa-

le embedsfolk til at begynde med nedtonede et udbrud i Den Demokratiske Republik Congo, tvinges de nu til at 

genoverveje denne vurdering. Antallet af tilfælde dér er mere end fordoblet i løbet af den seneste uge, og over halv-

delen af de smittede er allerede døde. 

I en endnu mere bekymrende udvikling forudsiger en ny model, publicereret af Oxford Universitet i tidsskriftet 

eLife, at epidemien sandsynligvis vil sprede sig til mindst endnu 15 lande, inklusive Nigeria og Congo, hvor der 

allerede er forekommet tilfælde, såvel som Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Ghana, Angola, Togo, Den 

Forenede Republik Tanzania, Etiopien, Mozambique, Burundi, Madagaskar og Malawi. 

 

Hvor den kom fra 

Siden sygdommen første gang blev identificeret i 1976, er der dukket fem kendte stammer af Ebola op, og den, 

der for indeværende forårsager udbruddet i Vestafrika, Zaire-stammen, er den mest virulente. Tre andre stammer – 

Sudan, Tai Forest og Bundibugyo—har tidligere foranlediget udbrud i Elfenbenskysten, Sudan og Uganda, men 

disse udbrud fandt sted i landlige områder og blev begrænset. Den femte stamme, Reston-typen, har ikke fremkaldt 

nogen kendte udbrud, ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO. 

Indtil dette års epidemi, eksisterede Ebola ikke i Vestafrika, og selv mens sygdommen hærger ukontrollabelt, for-

står videnskabsfolk stadig ikke, hvordan Ebola ankom fra Centralafrika, hvor udbrud af denne stamme af virussen 

tidligere er forekommet. Forskere har opdaget, at den Ebola stamme, der er ansvarlig for det nuværende udbrud, 

tilsyneladende udviklede sig fra en beslægtet stamme, fundet i Centralafrika så tidligt som i 2004, og fortsatte med 

at mutere og forstærke sin virulens over et årti. 

Skønt opdagelsen tilvejebringer værdifuld information, der kan hjælpe med at spore virus-udbrud under udvik-

ling og kan informere beslutninger og handlinger fra det offentlige sundhedsvæsen, er det også sandt, at man har 

spildt en hel del tid og penge på avancerede teknikker til bestemmelse af gensekvenser i et forsøg på at identificere 

  

mailto:*%20si@schillerinstitut.dk%20*%20www.schillerinstitut.dk%20*


2 

 
det, som forskerne refererer til som ’Patient Nul’. Ved brug af denne, i sin metode mangelfulde tilgang, har National 

Institutes of Health, NIH, meddelt, at en enkelt overførsel fra dyr til menneske var ansvarlig for det igangværende 

udbrud i Vestafrika. 

Sandt at sige er den nuværende situation, om end katastrofal, ikke mystisk. 

 

 

 
Udbredelsen af Ebola i Vestafrika 

 

 

De hårde lektioner om Ebola 

Så tidligt som i 1974 advarede Lyndon LaRouche om potentialet for et biologisk og økologisk holocaust som re-

sultat af Den internationale Valutafonds, IMF’s, og andre internationale finansinstitutioners krav om en grusom 

nedskæringspolitik, beregnet på at affolke hele områder i verden. 

I 1980’erne blev konsekvenserne af denne politik mere og mere åbenbare i takt med at AIDS-pandemien begynd-

te sin ødelæggelse af Afrika og med sig bragte genfremkomsten af nye, mere virulente former af gamle sygdomme. I 

1985 publicerede EIR’s Biologiske Holocaust Task Force en special-rapport, der deltaljeret redegjorde for de poten-

tielle epidemier og pandemier, som ville opstå som følge af kollapsende økonomier i både de industrialiserede lande 

og udviklingslandene.  

På daværende tidspunkt var LaRouche og hans medarbejdere fortalere for massive vand-, energi- og infrastruk-

turprojekter, tillige med etablering af moderne sundheds- og sanitetssystemer i Afrika og andre områder. At undlade 

at gøre dette, advarede vi, ville sandsynligvis forvandle disse områder til yngleplads for potentielt artstruende syg-

domme. 

Netop som AIDS-epidemien var (og vedbliver at være), er Ebola-krisen i Vestafrika et illustrativt eksempel. Sier-

ra Leone, Liberia og Guinea er tre exceptionelt fattige, tilstødende lande, hver især med akut utilstrækkelig, offentlig 

sundhedsinfrastruktur og anden basal infrastruktur. Borgerkrig og regionale konflikter har forstærket, hvad der alle-

rede var en opskrift på katastrofe. Skønt de første tilfælde menes at være opstået i regionen så tidligt som december 

2013, med praktisk talt non-eksisterende overvågnings- og laboratoriekapaciteter, var det ikke før fire måneder sene-

re, den 21. marts 2014, at et bekræftet tilfælde blev rapporteret. 

WHO, som er den ledende, internationale myndighed med ansvar for at organisere en respons på patogene ud-

brud, har måttet se sine kapaciteter væsentligt udhulet. Organisationens forværrede budgetkrise betød, at erfarent 

seniorpersonale, der gik på pension, aldrig blev erstattet, og rent faktisk har internationale sundhedseksperter rappor-



3 

 
teret, at organisationen grundlæggende set er bankerot. Den ikke-statslige organisation Læger uden Grænser har 

været den eneste, større, internationale organisation på stedet, idet den har indsat et personale på over 300 i området. 

Organisationens indsats er blevet bredt anerkendt som heroisk, men den har nået de yderste grænser for sin kapaci-

tet. Generelt har medicinsk personale været udsat for voldelige overfald, lidt under høje infektionsrater og kæmper 

fortsat med aldeles utilstrækkelig beskyttelse. Over 250 er døde af virussen. 

 

Udplyndring fører sygdom med sig 

Men selv denne mangel på lægelig og sundhedsfaglig infrastruktur kan ikke forklare, hvordan denne tragedie har 

udviklet sig. Oxfordundersøgelsen begynder at give grundlaget for en forståelse af, hvad det er, der foregår, ved 

først at se nærmere på Ebolas smittekilde i dyr – frugtflagermus. Adskillige arter af frugtflagermus bærer Ebola 

uden at udvise symptomer, hvorimod mennesker og andre dyr sandsynligvis vil dø af en Ebola-infektion. Flagermu-

sene kan være sygdomsbærere og smitte andre flagermus og dyr som aber og gnavere, der bebor den tætte skov, der 

strækker sig over 22 lande i området. Sammen med andre dyr, især aber, er flagermus en form for »vildtkød«, der i 

stigende grad konsumeres i disse lande, hvor der er knaphed på kød. Og, skønt indtagelse af kogt eller stegt vildtkød 

sandsynligvis ikke spreder virus, så øger jagten på, og tilberedningen af det rå kød til konsumering risikoen for in-

fektion enormt. Mens dette giver en del af forklaringen på tidligere kontrollerede udbrud i mere landlige områder, 

forklarer det imidlertid ikke, hvordan denne dræber, som unddrager sig forståelse, har bevæget sig fra dybt inde i de 

afrikanske skove, hvor den længe har cirkuleret i dyr, og til tæt befolkede byer. 

Svaret ligger i vid udstrækning i politikken med udplyndring og primitiv ophobning, som dette område er blevet 

påtvunget, og som spiller en væsentlig rolle i udbruddet af zoonotiske sygdomme (dvs. som overføres fra dyr til 

mennesker). Mennesker drager dybere og dybere ind i de afrikanske skove og lægger mere og mere pres på lokale 

økosystemer gennem minedrift i lille skala efter guld, diamanter og mineraler, skovrydning og politiske konflikter, 

der i stigende grad bringer dem i kontakt med dyriske smittekilder. 

Mere end halvdelen af Liberias skove er blevet solgt til industrielt skovhugst under præsiden Ellen Johnson Sir-

leafs regering. Skovhugst, svedjebrug og træfældning til at imødegå den stigende efterspørgsel på brændsel, efter-

som der ikke er andet brændsel til rådighed, udgør alt sammen drivkraften bag skovrydningen i Sierra Leone, hvor 

det totale skovdække er faldet til blot 4 %. I henhold til FN’s Miljøprogram (UNEP) kunne Sierra Leones skove 

være helt forsvundet i 2018, hvis skovrydningen fortsætter i det aktuelle tempo. Et samlet resultat af dette er, at fla-

germusene, som bogstaveligt talt er overalt i disse skovområder, bliver drevet til at finde ny habitater iblandt de 

menneskelige befolkninger. 

Ebola-udbruddet i 1994, som dræbte 31 mennesker, indtraf i guldmine-lejre dybt inde i regnskoven. Minedrift 

synes også at være et karakteristisk træk i forbindelse med dette seneste udbrud: Dets epicenter ligger i det sydøstli-

ge Guinea, tæt ved jernmalmsforekomster. 

Minedrift er blevet et vigtigt levebrød overalt i Sierra Leone, Liberia og Guinea i løbet af de seneste par årtier. 

Og ifølge eksperter i sygdomsspredning betyder det ikke kun flere miner i skovene, men også »umådelig megen 

flytning frem og tilbage: folk, der sæsonbestemt tager til og fra miner, ind og ud af miner, unge mennesker, der 

kommer fra hele landet«. Guinea er, iflg. Reuters, verdens største eksportør af bauxit, det råmateriale, der benyttes 

til aluminiumsproduktion. 

Udvinding af jernmalm boomede i Liberia sidste år efter en bølge af offentlige og private investeringer. I henhold 

til en rapport fra Blomberg får nationen det meste af sin indtægt fra minedrift, med flere internationale spillere på 

markedet, sideløbende med mindre guld- og diamantminer. Den internationale Valutafond sagde, at minedrift stimu-

lerede en vækst på 20 % i Sierra Leones BNP i 2013 efter en strøm af britiske selskabers investeringer i jernmalm. 

Skovrydningen har også påvirket vejrmønstrene i området. Selvom det overordnede billede stadig har huller, der 

skal udfyldes af videnskabsfolk, er der nu flere sæsonbestemt tørkeperioder, kraftig vind, storm med lyn og torden, 

jordskred, hedebølger, oversvømmelser og forandrede nedbørsmønstre – hvilket man alt sammen mener, er medvir-

kende til at drive bestanden af flagermus til områder, som bebos af mennesker.  

En anden faktor, der sjældent diskuteres, er de bandit-krige, der har stået på i 15 år, og som bogstavelig talt har 

ødelagt regeringerne (og regeringsinstitutionerne) i Sierra Leone og Liberia. I forsøg på at undslippe barbarismen fra 

bøller som den tidligere, liberianske præsident Charles Taylor, flygtede folk til byerne, hvor de blev stuvet sammen i 

slum og barakbyer uden adgang til sanitet og rent vand, og med en stigende afhængighed af vildtkød. EIR’s Afrika-

eksperter har påpeget, at kortlægningen af området for det første sygdomsudbrud stemmer nøje overens med det 

område, hvor Taylors banditter kørte deres primitive mineringsoperationer til finansiering af deres voldeligheder. 

 

Hvorfor virker inddæmning af Ebola ikke? 

Sundhedsfaglige standardforholdsregler, som har været med til at inddæmme sygdomme som SARS og kopper, 

er enkle nok. Find frem til alle, der har været i tæt kontakt med smittede personer, og sæt dem i karantæne i 21 dage. 

Hvis nogle af disse kontakter får den pågældende sygdom, så isolér dem fra lokalsamfundet og gentag processen ved 

at spore kontaktens kontakter. 

Men sådanne forholdsregler har vist sig at være komplet ineffektive og utilstrækkelige i dette Ebola-udbrud. Det 

skyldes til dels selve sygdommens natur. Når en person smittet med Ebola udviser symptomer, er vedkommende 
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ofte få dage fra at dø. Desuden er de tidlige symptomer på Ebola nærmest identiske med de symptomer, Malaria og 

en myriade af andre epidemiske sygdomme udviser. Men selv, når en smittet person er identificeret, findes der ikke 

noget system til sporing af kontakter i disse lande, og selv, hvor der etableres en database, betyder manglen på en-

hver funktionsdygtig infrastruktur, at blot 20 % af kontakterne følges, i bedste fald. 

En indsats for at holde et stort slumkvarter i Monrovia, Liberia, i karantæne, med hjælp fra tropper, der holdt folk 

spærret inde, viste sig at være en katastrofal fejltagelse, der sandsynligvis gjorde tingene værre. Efter flere års kon-

flikt nærer folk mistillid til militæret. Og regeringen havde og har stadig ikke ressourcer til at levere fødevarer og 

forsyninger til afspærrede områder. Sundhedspersonale savner stadig selv den mest basale beskyttelses beklædning, 

når de behandler syge patienter, hvilket får sygeplejersker i Sierra Leone til at strejke i et desperat forsøg på at få 

mere hjælp. Det eneste, der ikke er mangel på, synes at være rædselshistorier om den stedlige situation. 

Den internationale respons har hidtil ikke blot været utilstrækkelig, den har været kriminel. I august måned, da 

præsident Obama samlede lederne fra 50 afrikanske nationer til Washington til hans meget omtalte Afrika-topmøde, 

en anledning, som i hvert fald til dels burde have været helliget kortlægning af de nødforanstaltninger, som behøve-

des for at inddæmme denne katastrofe, nægtede han så meget som at sætte Ebola på dagsordenen. I stedet irettesatte 

han vredt unge, afrikanske ledere for at »klynke« og ikke gøre nok for at hjælpe sig selv. 

Og mens kapløbet med at udvikle en effektiv behandling og vaccine imod Ebola står på, kender man til dato ikke 

nogen effektiv behandling. Omkring 800 doser af den stadig eksperimentelle vaccine (VSV-ENOV), der så vidt 

vides ikke er effektiv mod Zaire-stammen, blev leveret til sundhedsfunktionærer i Liberia som en donation fra Ca-

nadas Folkesundhedsdirektorat, men denne donation udtømte fuldstændig dets beredskabslager. 

Mapp Biopharmaceuticals sendte hele deres lagerbeholdning af det eksperimentelle lægemiddel ZMapp (medi-

kamentet, der blev brugt til at behandle og tilsyneladende kurere de to, amerikanske sundhedsmedarbejdere, der blev 

transporteret hjem til USA i sidste måned) til den liberianske regering. Det er stadig uvist, hvilke personer, der vil 

modtage lægemidlerne. 

Sluttelig er der imidlertid ikke nogen godkendt eller videnskabelig dokumenteret behandling for Ebola, og ingen 

vaccine. Hvad enten det er primitive omgivelser eller et avanceret hospital i et udviklet land, er den eksisterende 

behandling primært understøttende: at give væske, overvåge vitale funktioner omhyggeligt og respondere på en akut 

helbredskrise. Hvor sandsynlig er en succesfuld behandling? Der er meget stor forskel på effektiviteten af eksperi-

mentelle lægemidler som ZMapp kombineret med understøttende pleje, når patienten er en relativ sund, amerikansk 

sundhedsmedarbejder, eller patientens immunsystem allerede er alvorligt belastet på grund af gentagen eksponering 

for en myriade af infektioner, dårlig ernæring og generelt dårligt helbred. I hvert fald formår disse forholdsregler i 

dag ikke at standse epidemien.  

 

Hvad der må gøres 

Så tilbage står spørgsmålet, er der noget effektivt handlingsprogram? 

Svaret er ja. I sidste uge rapporterede EIR om de forslag, som dr. Joanne Liu, den internationale præsident for 

Læger uden Grænser, fremlagde ved en særlig høring i FN den 2. september. Den internationale mobilisering af 

nødhjælp, som dr. Liu krævede, skulle for længst være sket. En total indsats for at bygge den nødvendige, statslige 

infrastruktur er obligatorisk. Dette inkluderer en opskalering af isolationscentre, indsættelse af mobile laboratorier til 

forbedring af diagnosticeringsevnen, etablering af luftbroer helliget transporten af personale og udstyr til og fra 

Vestafrika, samt opførelse af et regionalt netværk af felthospitaler og oprettelse af mobile hospitaler til behandling af 

sundhedspersonale, der er eller mistænkes for at være smittet. 

Timothy Flanigan, forsker i smitsomme sygdomme ved Brown Universitetet, udtrykte det præcist, da han den 11. 

september på National Public Radio sagde: »Det amerikanske militær er i enestående grad parat til at hjælpe med 

denne sygdom … Forsvarsministeriet kører en sofistikeret sundhedsservice for sine egne tropper. Dets stab inklude-

rer eksperter inden for smitsomme sygdomme, læger og sygeplejere. Det kan rejse enorme felthospitaler så godt som 

allevegne. Desuden kan militæret lave logistik som ingen andre: Det kan flytte brændstof, fødevarer og forsyninger 

en masse.« 

Næsten alle nationer fra den udviklede sektor, i særdeleshed USA, Rusland og Japan, har investeret massivt i 

indsatsen til respons over for biologiske trusler. Militæret i både USA og Rusland, og sikkert også andre lande, har 

udviklet meget avanceret ekspertise inden for inddæmning af biologiske risici, som svar på den potentielle trussel 

om biologisk og/eller kemisk krigsførelse. Disse aktiver, sammen med civile katastrofeberedskabshold, støttet af 

hele den tilgængelige, logistiske formåen, må tages i anvendelse; selvsagt i tæt samarbejde med de suveræne rege-

ringer i området.  

Intet mindre end en indsats af den størrelsesorden kan gøre sig håb om at få denne epidemi under kontrol. At 

undlade at gøre dette vil resultere i en ufattelig katastrofe, med sociale, sikkerhedsmæssige og økonomiske implika-

tioner, ikke bare for Afrika, men for hele verden. 

 

Forfatteren er doktor i folkesundhed og var medlem af EIR’s Biologiske Holocaust Task Force.  

 

Denne artikel bragtes første gang i Executive Intelligence Review, 19. september 2014. 


