
Hjälp	  till	  eboladrabbade	  Sierra	  Leone	  
	  
Det	  har	  under	  en	  längre	  tid	  rapporterats	  i	  nyheterna	  om	  ebola	  i	  Sierra	  Leone,	  Liberia	  och	  
Guniea.	  Sjukdomen	  och	  dess	  spridning	  oroar	  oss	  mycket	  och	  jag	  förstår	  om	  ni	  undrar	  
hur	  situationen	  för	  vår	  by	  är.	  
	  
Utbrottet	  av	  ebola	  är	  det	  största	  kända	  hittills.	  Det	  första	  konstaterade	  utbrottet	  var	  
redan	  1976	  i	  Republiken	  Kongo	  och	  Sudan.	  Den	  18	  augusti	  hade	  2473	  fall	  konstaterats,	  
varav	  1350	  med	  dödlig	  utgång.	  
	  
Sjukdomen	  har	  nu	  spridit	  sig	  till	  hela	  Sierra	  Leone.	  Värst	  drabbat	  är	  området	  i	  nordöstra	  
och	  östra	  Sierra	  Leone,	  men	  misstänkta	  fall	  finns	  över	  hela	  landet.	  
	  
Man	  tror	  att	  viruset	  ursprungligen	  kommer	  från	  fladdermöss,	  men	  har	  spridits	  till	  
människor	  och	  apor	  genom	  spillning	  och	  urin.	  Viruset	  smittas	  via	  kroppsvätskor,	  men	  
överlever	  även	  på	  utrustning.	  Det	  betyder	  att	  man	  också	  kan	  bli	  smittad	  via	  orent,	  
infekterat	  material.	  Viruset	  överlever	  även	  på	  döda	  kroppar.	  
	  
De	  flesta	  som	  har	  smittats	  har	  tagit	  hand	  om	  sjuka	  närstående	  eller	  ordnat	  med	  
begravningen	  för	  dem.	  	  
	  
Regeringen	  och	  hjälporganisationer	  försöker	  informera	  befolkningen	  så	  mycket	  det	  går	  
och	  flera	  informationsfilmer	  har	  gjorts.	  En	  av	  de	  senaste	  berättar	  om	  en	  man,	  vars	  
mamma	  blev	  smittad	  på	  marknaden	  och	  som	  sedan	  dog.	  Han	  blev	  själv	  sjuk,	  men	  gick	  
direkt	  till	  sjukhuset	  när	  han	  insjuknade	  och	  överlevde	  därför.	  Uppmaningen	  i	  filmen	  är	  
att	  också	  spåra	  de	  människor	  som	  varit	  i	  kontakt	  med	  den	  smittade	  för	  att	  kontrollera	  
om	  fler	  bär	  på	  viruset.	  
	  
Det	  är	  viktigt	  att	  information	  kommer	  ut	  till	  befolkningen,	  eftersom	  det	  också	  uppstår	  
rykten	  av	  olika	  slag.	  Det	  kan	  vara	  om	  olika	  botemedel,	  naturmediciner	  eller	  annat.	  
Många	  söker	  också	  upp	  naturläkare	  istället	  för	  att	  ta	  sig	  till	  sjukhusen.	  
	  	  
Vår	  by,	  Ropolon,	  ligger	  i	  Port	  Loko	  District.	  Det	  närmsta	  stora	  sjukhuset	  finns	  i	  staden	  
Lunsar,	  där	  också	  flera	  av	  våra	  barn	  gått	  i	  skolan.	  I	  Lunsar	  har	  flera	  fall	  av	  ebola	  
konstaterats	  och	  flera	  dödsfall	  har	  inträffat.	  Ingen	  familj	  som	  ingår	  i	  våra	  projekt	  ha	  
drabbats	  direkt,	  men	  alla	  känner	  någon	  som	  avlidit	  i	  ebola.	  Rädslan	  är	  oerhört	  stor.	  
	  
Skolorna	  håller	  stängt,	  vilket	  betyder	  att	  inga	  av	  våra	  barn	  får	  någon	  undervisning	  just	  
nu	  och	  våra	  ungdomar	  som	  skulle	  göra	  studentproven	  kan	  inte	  göra	  dem.	  Folk	  undviker	  
folksamlingar	  så	  mycket	  som	  möjligt.	  
	  
Vi	  inom	  LINF	  är	  naturligtvis	  fruktansvärt	  oroliga.	  Vi	  har	  heller	  inte	  så	  stora	  möjligheter	  
att	  hjälpa	  till,	  förutom	  att	  även	  från	  vårt	  håll	  informera	  och	  göra	  det	  vi	  kan.	  God	  hygien	  
är	  oerhört	  viktigt	  för	  att	  minska	  spridningen	  av	  ebola.	  
	  
Vi	  har	  därför	  startat	  en	  insamling	  för	  att	  utrusta	  våra	  byar	  med	  sanitetsprodukter	  för	  att	  
hygienen	  skall	  förbättras.	  Roplon,	  kommer	  även	  grannbyarna	  att	  få	  del	  av	  utrustningen.	  
Det	  innebär	  byarna	  Lalsoso,	  Macita	  och	  Makabu.	  I	  Makabu	  kommer	  vi	  också	  att	  lämna	  
pengar	  till	  vårdcentralen,	  där	  sjuksköterskan	  Emma	  arbetar	  för	  att	  hon	  ska	  ha	  möjlighet	  



att	  ge	  våra	  bymedlemmar	  medicin,	  men	  också	  annat	  som	  behövs	  för	  att	  minska	  
spridningen	  av	  ebola.	  	  Även	  vårt	  inackorderingshem	  i	  Waterloo	  får	  utrustas.	  
	  
Hittills	  har	  vi	  skickat	  ner	  20	  000	  kr	  som	  vi	  fått	  av	  Ulandsföreningen	  vid	  Göteborgs	  
universitet	  och	  Chalmers	  till	  en	  första	  insats.	  10	  000	  kr	  har	  gått	  till	  sjukstugan	  i	  Makabu	  
och	  10	  000	  kr	  till	  sjukstugan	  i	  Kamawonie.	  Men	  mer	  pengar	  behövs	  och	  även	  
skyddsmaterial	  som	  mössor,	  skyddsoveraller,	  handskar,	  skyddsglasögon,	  vitaminer,	  
smärtstillande,	  mm	  
	  
Vi	  är	  tacksamma	  för	  allt	  bidrag	  vi	  kan	  få	  till	  detta	  arbete.	  Vill	  ni	  hjälpa	  
till	  sätter	  ni	  in	  ert	  bidrag	  på	  vårt	  plusgirokonto	  280797-‐2.	  Märk	  
bidraget	  med	  EBOLA.	  
	  
	  
Vänliga	  hälsningar	  
	  
Lindholmens	  internationella	  förening	  
	  
Gunilla	  Fransson	  Bangura	  
Chernor	  Bangura	  
Ylva	  Bruzelius	  
Jonathan	  Andersson	  
Helena	  Liljeros	  
Molly	  Mulnar	  
	  
Kontakt:	  Gunilla	  0709-‐305930	  
	  
	  
	  


