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Fra mars 2005 til april 2007 ble den franske øya Réunion i det Indiske Hav for første
gang rammet av en epidemi av den
vektorbårne sykdommen chikungunya. En
vektorbåren sykdom innebærer at smitte
overføres indirekte til mennesker via en
biologisk bærer slik som mygg, fluer, flått
og liknende. Chikungunya-viruset spres via
mygg (aedes), og fører blant annet til sterke
leddsmerter som kan vare i alt fra noen
dager til flere år. Andre symptomer er feber,
hodepine og utslett. Rundt 1/3 av
Réunion’s totale befolkning på 802 000
mennesker ble smittet, og 250 døde under
epidemien.
Formålet med PhD-studien var å
undersøke lokale forestillinger og erfaringer
med chikungunya. Avhandlingen er basert
på totalt 8 måneder med etnografisk feltarbeid i byen Saint-Pierre (26 000 innbyggere) på sør-vest kysten av Réunion i 2009
og 2010. På grunn av sitt varme og fuktige
kystklima var Saint-Pierre ett av stedene
som ble spesielt hardt rammet under epidemien, da dette gir gunstige vilkår for
myggens reproduksjon i stagnert vann.
Siden det ikke finnes noen vaksine mot
sykdommen, er det mest effektive tiltaket
mot spredning derfor å bekjempe og redusere myggens yngleplasser. Dette gjøres

enten ved å kvitte seg med smittekildene
eller ved bruk av insektmidler, og utføres av
DRASS (Direction régionale des affairs sanitaires et sociales) som kan oversettes til det
Regionale direktoratet for sanitær helse og
sosiale tiltak. Deler av arbeidet deres, også i
etterkant av epidemien, besto derfor av
inspeksjoner av potensielle yngleplasser i
folks hager samtidig som de informerte
beboerne om hvordan vektorbårne sykdommer spres.
Feltarbeidet ble gjennomført ved bruk
av ulike kvalitative metoder som deltakende
observasjon, systematisk nedskriving av feltog metodenotater, intervjuer og gjentatte
besøk og samtaler med 16 informanter som
hadde hatt chikungunya, eller som fortsatt
led av sen-symptomer. Et utvalg informanter ble dessuten rekruttert fra den offentlige
helsesektoren, slik som sosialarbeidere, sanitetsarbeidere, epidemiologier og entomologer. Jeg tilbrakte også en uke av feltarbeidet
på jobb med DRASS. I tillegg har jeg analysert ulike skriftlige kilder som omhandlet
chikungunya. Eksempler på dette er avisreportasjer, folkehelserapporter og diverse
materiale fra myndighetenes helsekampanjer. For komparasjonens skyld undersøkte
jeg også arkivmateriale fra offentlige kampanjer mot tidligere vektorbårne epidemier
slik som malaria, som ble utryddet på øya i
1979.
Et av hovedfunnene i studien var hvordan lokalbefolkningens egne betraktninger
om møtet med epidemien var preget av
sanitære helsespørsmål knyttet til Réunion’s
fortid som koloni og øyas nåværende status
som fransk oversjøisk departement. I 1946
ble Réunion avkolonisert gjennom inkludering. Dette innebar at øyas befolkning
ble franske statsborgere i stedet for nasjonalt uavhengige. I dag er Réunion medlem
av EU, bruker euro og diskuterer medlemskap i Schengen. Selv om de første tilfellene
av chikungunya ble varslet i mars 2005,
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fulgte franske myndigheter likevel ikke opp
med noen form for assistanse før nesten ett
år senere, da det ble oppdaget at chikungunya også kunne spres til det franske fastlandet. På Réunion hadde epidemien da nådd
en kritisk topp med 45 000 nye tilfeller i
uken.
Denne sene inngripenen fra myndighetenes side fikk naturlig nok massiv kritikk
fra lokalt hold. Samtidig førte det til polemikk og friksjon mellom lokale aviser og
befolkningen på den ene siden, og folkehelsemyndighetene og den franske regjeringen på den andre. Hovedfokuset i avhandlingen er derfor politiseringen av
epidemien, nærmere bestemt lokalbefolkningens reaksjoner på regjeringens håndtering av sykdommen: En oppfatning var for
eksempel at den sene inngripenen skyldtes
diskriminering på bakgrunn av øya og
innbyggerne som såkalte ’Andre’, grunnet
deres etniske ’annenhet’ eller ’annerledeshet’, og øyas lokalisering i det Indiske Hav.
Den Andre og annerledeshet kan her
forståes som koloniale praksiser og diskurser beskrevet av postkoloniale teorier hvor
kulturell og etnisk forskjell blir konstruert
som mindreverdig i forhold til det ’vestlige’.
Argumentet mitt er at slike produksjoner
av annerledeshet innenfor fransk byråkrati
førte til at epidemien ble oppfattet som
mindre prekær og viktig enn det den hadde
gjort hvis den hadde rammet det franske
fastlandet. Jeg hevder samtidig at dette
førte til spekulasjoner rundt – og en alternativ forståelse av – sykdommens ’egentlige’ årsak og opprinnelse på Réunion. I
opposisjon til myndighetene ble det for
eksempel ofte hevdet at sykdommen smittet via luft i stedet for med mygg.
Til tross for at Réunions befolkning er
fullt ut franske statsborgere, har altså inkluderingen i Frankrike som oversjøisk departement ikke visket ut koloniale forestillinger og praksiser. På den annen side har
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denne formen for avkolonisering likevel
hatt påvirkning både på hvordan denne
annerlesheten uttrykkes, og ikke minst
utfordres, fra lokalt hold. Dette diskuterer
jeg i avhandlingen ved å trekke på den
belgiske feministiske filosofen Luce
Irigarays forståelse av kjønnsforskjell og
‘annenhet’ for og utforske postkoloniale
produksjoner av den Andre på Réunion.
Det å tenke gjennom kategoriene ‘enhet’ og
‘annenhet’ har lange tradisjoner innenfor
vestlig filosofi. Mens postkoloniale teorier
ser på annerledeshet som en prosess som
etablerer forskjell, hevder Irigaray i stedet at
den Andre oppstår som et resultat av eurosentriske forventninger om likhet. Ifølge
henne skapes ikke annerledeshet gjennom
en manifestering av forskjell, men derimot
ved inklusjon eller assimilasjon inn i en
vestlig og dominant enhetstenkning som
den Andre kontinuerlig måles opp mot og
defineres i forhold til. På denne måten blir
den Andre fratatt muligheten til å uttrykke
sin uavhengighet og subjektivitet. I
avhandlingen foreslår jeg at et slikt teoretisk perspektiv kan være nyttig for å diskutere hvordan avkolonisering gjennom
inkludering i stedet for uavhengighet kan
ha påvirket den postkoloniale situasjonen
på Réunion. Et argument er for eksempel
at politiseringen av epidemien først og
fremst skyldtes lokalbefolkningens oppfattelse av å være annenrangs statsborgere
grunnet myndighetenes mangelfulle håndtering av krisen.
Avhandlingen er artikkelbasert og
består av en introduksjon og fire publiserte
artikler i internasjonale fagtidsskrift. Introduksjonen til avhandlingen gir leserne den
historiske, teoretiske og metodiske konteksten til artiklene. I tillegg til å presentere
sykdommen chikungunya og epidemien på
Réunion, gir jeg et historisk overblikk over
den politiske utviklingen på øya. Jeg fokuserer spesielt på de såkalte postkoloniale
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årene, fra øya ble et fransk oversjøisk departement i 1946, til epidemiens utbrudd i
2005. Dette bidrar til å gi leseren en inngangsport til hvordan de lokale forestillingene om chikungunya og sykdommens etiologi (årsak, opprinnelse) har blitt påvirket
av offentlige helsediskurser hvor forholdet
mellom Réunion og Frankrike kommer
spesielt tydelig fram. Jeg gjør også rede for
metodebruk og relevante forskningsetiske
aspekter ved studien.
Den første artikkelen, ”The 2005–
2007 chikungunya epidemic in Réunion:
ambigious etiologies, memories and meaning-making”, er publisert i Medical
Anthropology (32 [2] s.174–189). I artikkelen diskuterer jeg ulike lokale etiologiske
betraktninger om chikungunya fra informanters perspektiv. Artikkelen fokuserer på
hvordan spenningene og konfliktene som
oppsto mellom befolkningen på Réunion
og de franske myndighetene særlig så ut til
å påvirke hvordan legfolk stilte spørsmålstegn ved sykdommens etiologi. Til tross for
at tilgangen på offentlig helseinformasjon
om spredning, smitte og beskyttelse mot
chikungunya både var rikholdig og lett
tilgjengelig, var det mange som anklaget
myndighetene for å holde tilbake viktig
informasjon og stilte spørsmål ved hvorvidt
sykdommen smittet via mygg i det hele
tatt. I stedet for å bli oppfattet som en
vektorbåren sykdom, ble for eksempel
chikungunya ofte forklart som en sykdom
som spres i luften. Riktignok ikke som luftsmitte, men derimot på en måte sammenlignbar med miasme-teori: Miasme kan
forstås som ’forurensning’ i betydningen
’dårlig luft’ som har sitt utspring i råtnende
organisk materiale. Miasme-teori ble
innenfor biomedisinen erstattet av en
forståelse av bakterier som opphavet til
sykdomssmitte fra ca. 1870. Likevel, og
som jeg også gjør rede for i denne artikkelen, kan miasme fremdeles bli brukt blant

legfolk for å forklare smitte metaforisk.
Dette fordi teorien på mange måter gir de
nødvendige begrepsmessige verktøyene til å
resonnere rundt sykdomsetiologi- og spredning. I stedet for kun å forholde seg til
biomedisinske forklaringsmodeller på chikungunya, trakk lokalbefolkningen på
Réunion også på eksisterende forestillinger
om sykdomsspredning for å gi den nye
epidemien mening. Samtidig var disse
lokale etiologiske forklaringene i stor grad
basert på tidligere erfaringer med offentlige
helsediskurser- og tiltak på øya. For å forstå
hvordan chikungunya-epidemien ble erfart
på Réunion, argumenterer jeg i artikkelen
for at alle disse ulike forestillingene om
sykdomssmitte må tas hensyn til.
I den andre artikkelen, ”The printed
press’s representations of the 2005–2007
chikungunya epidemic in Réunion: Political polemics and (post)colonial disease”,
analyserer jeg tekst og bilder i 111 avisartikler om chikungunya i øyas to største
aviser. Artikkelen er publisert i Journal of
African Media Studies (4 [2]. s. 227–242).
Jeg sammenlikner og diskuterer også lokalavisenes fremstillinger med representasjoner av epidemien i franske riksdekkende
aviser som Le Figaro og Le Monde. Ett
hovedargument i artikkelen er at lokalavisenes dekning av epidemien endret
fokus ettersom de ble konfrontert med
representasjoner av såkalt annerledeshet i
den riksdekkende pressen og innenfor
fransk byråkrati. Da epidemien nådde en
topp i januar og februar 2006, fungerte
derfor ikke lokalavisene lenger som talerør
for helsemyndighetene, men ble i stedet
deres største kritikere. Den tidligere informative journalistiske tilnærmingen til
epidemien ble dermed erstattet av anklager,
spekulasjoner og ryktespredning. Den
lokale pressen bidro derfor ikke bare til
politiseringen av epidemien, men var i stor
grad ansvarlig for den. Videre hevder jeg at
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denne polemiske vendingen skyldtes
oppfattelser av å bli forlatt av den franske
regjeringen under krisen, og et vedvarende
krav fra lokalt hold om likestilling med
andre franske statsborgere. Dette står i
motsetning til andre studier av lokalpressens dekning av epidemien, hvor denne
politiseringen i stedet har blitt oppfattet
som et eksempel på postkolonial motstand
mot øyas stadige inkludering i Frankrike.
Den tredje artikkelen, ”Defending the
body”, er publisert i Ethnologia Scandinavica (40, s. 16–27) i 2010. Artikkelen er
det vitenskapsteoretiske innlegget mitt og
ble skrevet før feltarbeidet på Réunion.
Den tar derfor ikke utgangspunkt i empiri,
men introduserer leserne til avhandlingens
teoretiske rammeverk. Dette er som nevnt
Luce Irigarays forståelse av annerledeshet
som produsert gjennom inkludering og
hvordan denne tenkningen kan ha relevans
utover en diskusjon av den såkalte kjønnsforskjellen. Artikkelen undersøker hvordan
den levde kroppen, som vår måte å være i
og erfare verden rundt oss, blir påvirket av
ulike prosesser av annerledeshet. Jeg gjør
dette ved å sammenligne Irigarays tilnærming til kjønnsforskjell og den levde kroppen med Simone de Beauvoirs. Formålet
med artikkelen er å finne et teoretisk
fundament som anerkjenner den kjønnede
kroppens biologi og dennes påvirkning på
erfaringer med sykdom, uten å være essensialistisk. Artikkelen har derfor form som
en teoretisk refleksjon over hvordan dette
kan realiseres i empiriske funderte studier
av sykdom innenfor blant annet faget
medisinsk antropologi.
Den fjerde artikkelen, ”Otherness as
sameness: An Irigarayan perspective on
decolonisation through inclusion in
Réunion”, er også publisert i en noe revidert utgave i Ethnologia Scandinavica (43, s.
128–144). Artikkelen har der fått tittelen
”Post-colonialism and otherness re-exam-
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ined: Irigaray, Réunion and decolonisation
through inclusion”. Artikkelen er basert på
opplevelser under feltarbeidet på Réunion,
men tar likevel først og fremst utgangspunkt i historisk sekundærlitteratur som
empiriske kilder. Årsaken til dette er i stor
grad den kroppsliggjøringen av kunnskap
som deltakende observasjon som primærmetode innbyr til, fordi etnologen selv
fungerer som et verktøy for innhenting av
kvalitative data.
Artikkelens fokus er hvordan lokale
identitetskonstruksjoner er blitt så tett
knyttet opp mot fransk statsborgerskap. Jeg
diskuterer dette ved å anvende Luce
Irigarays ontologiske tilnærming til kjønnsforskjellen til postkolonial annerledeshet.
Artikkelen tar dermed opp hovedproblemstillingen i hele avhandlingen, det vil si
hvordan avkoloniseringen av øya gjennom
inkludering i Frankrike som oversjøisk
departement har påvirket konstruksjoner
og reaksjoner mot annerledeshet. Jeg
bruker Irigaray for å diskutere det historiske forholdet mellom Réunion og
Frankrike, og for å fremme argumentet om
at denne inkluderingen har ført til at øya i
dag bærer preg av både post- og neokoloniale dynamikker samtidig. Jeg tar også opp
hvordan ikke bare ulike koloniale strategier,
men også avkoloniseringsstrategier, viser
seg i engelsk og fransk postkolonial forskning. Mens engelsk postkolonial teori
primært fokuserer på konstruksjoner av
den Andre og annerledeshet, er det franske
postkoloniale feltet i noe større grad
opptatt av kulturelle og språklige likheter. I
artikkelen argumenterer jeg derimot for at
bruken av Irigaray kan bidra til å forene de
to tilnærmingene, og på den måten utvide
det postkoloniale perspektivet.

