
Samtale med Jette Lund om hendes 

tur til Indien for at vaccinere børn 

mod polio. 
Fyldt til randen af indtryk er Jette Lund lige hjemkommet fra en tur til Indien, hvor 

hun i februar deltog som frivillig i Rotarys vaccinationsprogram, End Polio Now - et 

program, der skal medvirke til at udrydde polio på verdensplan senest 2018. Se mere 

herom på www.rotarynyt.dk/projekter/endpolio og for yderligere information kan man 

gå videre til underpunktet ”immunisering”. 

Sammen med 4 andre danske Rotarianere tog Jette til Indien for at deltage i en af de 

4 årlige National Immunization Days. Først tilbragte de nogle dage som turister i 

Indiens Gyldne Trekant med Taj Mahal og andre storslåede bygningsværker. I de 

dage vænnede danskerne sig lidt til klimaet og til den overvældende mængde af 

mennesker, også de mange fattige, der boede under presenninger i gaderne og 

parkerne, hvor de kunne komme til det. 

Derpå kom gruppen til Delhi og sluttede sig sammen med en gruppe på 59 fra Belgien 

og Luxembourg og gav sig i kast med det egentlige formål for rejsen, nemlig 

poliovaccination.  

Første dag fik gruppen fælles information om forløbet. Næste morgen blev de kørt til 

et mindrebemidlet forstadsområde - det var fattigt, men ikke direkte slum. Her skulle 

de deltage i et optog for at gøre reklame for vaccinationerne, der skulle foregå dagen 

efter. 

 



Udgangspunktet for optoget – The Rotary Rally – var en kommunal skole, hvor 

eleverne nærmest overfaldt de eksotiske gæster for at få autografer og for at blive 

fotograferet sammen med dem. Efter en del autografskrivning og fotografering blev 

optoget organiseret. Foruden de frivillige deltog en mængde lokale Rotarianere, et 

skoleorkester, 2 dromedarer, 12-14 rickshaws og en selvbestaltet trommeslager. 

Optoget drog derefter rundt i kvarteret med bannere, der på skrift og i billeder 

fortalte, at der næste dag var gratis vaccination af alle børn op til 5 år.  

Dagen derpå blev de frivillige i grupper på 

2-3 personer ført til små poliklinikker i 

området, hvor vaccinationen foregik. 

Mødre, bedstemødre og ældre søskende 

bragte de små til klinikken for at få dem 

vaccineret. De lokale Social Workers 

havde godt rede på, hvilke børn, der 

levede i deres område, så hvis nogen ikke 

dukkede frivilligt op, gik de ud for at 

hente dem. En Social Worker er en af de 

lokale beboere, der har fået et kursus i 

hygiejne og førstehjælp, og som støtter 

op om de svagere beboere i området og 

varetager de daglige gøremål i 

poliklinikkerne. 

Selve vaccinationen foregik ved at Jette 

dryppede 2 dråber levende vaccine i 

munden på barnet. Derpå fik barnet en 

tuschstreg på venstre lillefinger og 

derefter en lille gave, en fløjte eller en 

ballon, som belønning. De større børn så 

ivrigt til og ville også gerne have del i 

gaverne, og efterhånden blev presset så 

stort, at de små var ved at blive mast. 

Jette måtte bede om lidt albuerum til sig 

selv og plads til de små børn, hvilket af 

den sociale medarbejder blev oversat til 

en svada, som straks resulterede i, at de 

større børn trak sig lidt tilbage. 

På 3-3½ time vaccinerede 3 mand godt 

1000 børn. Hvis man ellers kan gange og dividere, kan man regne ud, at det ikke var 

meget mere end ca. ½ minut pr. barn. 



Næste dag gik turen til et ’bedre’ 

slumkvarter - som Jette bemærkede, så 

havde hun set dem, der var værre på 

turen. Her skulle hver enkelt frivillig 

sammen med en lokal Social Worker og 

en offentlig sundhedsperson gå fra hus til 

hus, for at tjekke, om børnene under 5 år 

havde en sort finger fra gårsdagens 

vaccination. Hvis ikke, blev barnet 

vaccineret. Det blev til yderligere 200 den 

dag. 

Der var meget at holde styr på under 

vaccinationerne. For det første skulle alle 

børn vaccineres. For det andet skulle den 

form for vaccine, man brugte, holdes 

kølet ned, ellers tabte den virkningen. For 

det tredje skulle de vaccinerede børn 

have fingeren ’tuschet’. For det fjerde 

skulle de have deres lille gave, et flag, en 

kuglepen, en ballon eller lignende. Alt 

dette skulle foregå med et stort virvar af børn i alle aldre foran, ved siden af, bagved 

og måske ovenpå. 

Endnu en stor oplevelse var et besøg på St. Stephans Hospital, det eneste hospital i 

verden, hvor man endnu kan operere ofre for polio. Der er 8 sengepladser 

udelukkende til poliopatienter, men ofte flere patienter. Efterhånden som 

vaccinationsprogrammet er blevet gennemført, kommer der ingen nye poliotilfælde 

blandt de små børn, men der er en del større børn og voksne, der er hårdt angrebet 

af deformerende lammelser, og som kan hjælpes ved forskellige operative indgreb.  

Jette fortalte begejstret om sine mangfoldige indtryk, både som turist og som frivillig: 

Den vældige mængde af mennesker. De mange, der lever på gaderne, bare med en 

presenning som tag. De små spartanske lejligheder, hun kom ind i. Børnenes glade 

smil. De mange farver. Trafikken, der var en skønsom blanding af gående, cyklende, 

biler, busser, lastbiler, dromedarer og æselkærrer i alle retninger, også på 

motorvejene! 

Torsdag den 23. april kl. 19.30 vil Jette Lund i Houhallen fortælle om Rotary 

Internationals mål at udrydde polio helt fra jorden. End Polio-programmet har virket 

siden 1985 og er nu 30 år senere udryddet med 99 %. 

Der vil blive vist billeder fra Den gyldne Trekant og fra vaccinationsdagen i Delhi. Den 

dag blev i alt 170 mill. børn i Indien vaccineret. 

 
Der er gratis adgang, der kan købes kaffe og kage og Jette medbringer en 

indsamlingsbøsse til fordel for Polio-udryddelsen. 
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