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30. okt. 2014 – For anden gang på ti dage var den
Bolivariske[1] Alliance af Folkeslagene i Vort Amerika (ALBA)
vært for et møde i Havana, Cuba, med det formål at udstikke
strategier til bekæmpelse af Ebola-epidemien. Til forskel fra
det første møde den 20. oktober, som inkluderede
repræsentanter fra ALBA’s ni medlemsnationer, bragte
sammenkomsten den 29.-30. okt. lægelige specialister og
teknikkere fra 32 nationer, inkl. en embedsperson fra USA’s
Center for Sygdomskontrol (CDC), sammen.
Formålet med mødet er at udarbejde en handlingsplan, som
dernæst vil blive sendt til statsoverhovederne og
sundhedsministrene i Alba-nationerne ikke senere end 5. nov.,
selv om samarbejdet går langt ud over Alba-gruppen. De intense
drøftelser fokuserede på de specifikke forholdsregler, som må
tages, inkl. beskyttelse af sundhedspersonale, uddannelse,
grænsekontrol, forebyggelse, hospitalspleje og at sørge for,
at befolkningerne er uddannede og informerede om Ebola, med
henblik på at konfrontere det, som en repræsentant fra
Verdenssundhedsorganisationen, WHO, kaldte en »reel fare« for,
at Ebola kom ind i området. Dr. Carissa F. Etienne, direktør
for Pan American Health Organisation (PAHO), understregede, at
mødet vil hjælpe med at identificere svagheder og styrker i de
nationale planer med henblik på at udarbejde en fælles
strategi imod Ebola.
Associated Press rapporterede den 29. okt., at det var en
overraskelse, at Nelson Arboleda, CDC’s direktør for
Mellemamerika, deltog. I en tale på mødet den 30. okt.

understregede den cubanske præsident Raul Castro
nødvendigheden af, at USA og Cuba tilsidesatte deres politiske
uoverensstemmelser og samarbejdede om at bekæmpe Ebola. Mens
Barack Obama fortsætter med at forsvare den dødelige virus’
menneskerettigheder og spreder misinformation og løgne om den,
kontaktede CDC, iflg. rapporter, Udenrigsministeriet for at
arrangere amerikansk repræsentation på mødet i Havana,
hvorefter Arboleda, som har base i Guatemala, rejste til Cuba.
Ifølge AP har CDC tidligere sendt repræsentanter til Cuba, og
også været vært i USA for cubanske embedsmænd fra
sundhedssektoren. I sidste uge deltog den amerikanske
topdiplomat på øen også i en briefing om Ebola, som udenrigsog sundhedsministrene holdt for udenlandske diplomater.
Arboleda sagde til reportere, at »dette er en global
nødsituation, og vi bliver nødt til at arbejde sammen og
samarbejde. Vi vil gøre alt for at
diagnosticering
af
patienterne

sikre en
for
at

hurtig
bryde

overførselscyklussen … Vi vil gerne samarbejde med alle de
aktører, som opererer i området, for at sikre, at vi har en
effektiv, international respons mod virussen, rapporterede
14yMedio den 29. okt. Arboleda understregede også vigtigheden
af, at cubansk og amerikansk sundhedspersonale arbejder sammen
i Vestafrika.
[1] Af Bolivar, Simon (1783-1830), venezuelansk militærperson
og politisk leder, som spillede en central rolle i
Latinamerikas succesfulde kamp for uafhængighed fra spansk
imperium.

