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HHur står detur står det
till medtill med
pandeminpandemin  
bland debland de
8 miljardern8 miljardernaa

 mitten av november uppgick jordens 
befolkning till 8 miljarder. Av dessa finns 
drygt 1,4 miljarder i Kina. Indiens befolk-
ning uppgår till nästan lika många. Även 
kontinenten Afrika hyser ca 1,4 miljarder 
människor. 

PANDEMILÄGET I KINA
Trots att det var i Kina pandemin först uppstod 
i slutet av 2019, har Kina bara redovisat ytterst 
små dödstal i coronapandemin. Kineserna blev 
djupt förorättade när USA ville gå till botten med 
att undersöka var smittan uppstått.
 Just nu grasserar pandemin för fullt i Kina, 
samtidigt som de kinesiska myndigheterna 
överväger att slopa nolltoleranspolicyn som de 
hittills haft. Landet har haft inreseförbud allt se-
dan mars 2020 och har stängt ner stora städer 
och infört stränga karantänsregler, vilket irrite-
rat många människor och säkert påverkat den 
kinesiska ekonomin.

EN SÄRSKILT UTSATT FOLKGRUPP i Kina är 
uigurerna i Östturkestan (regionen Xinjiang). De 
är drygt 11 miljoner och betraktas av Kina som 
andra klassens medborgare. Nu under pande-
min är deras situation extra svår då de inte får 
tillgång till vare sig vård eller livsmedel i samma 
utsträckning som övriga befolkningen. Ungefär 
1 miljon uigurer sitter i koncentrationslägerlik-
nande fängelser. Uppgifterna kommer från FN:s 
rasdiskrimineringskommitté. Inga journalister 
tillåts besöka regionen.

SISTA OKTOBER SKREV DAGENS INDUSTRI 
om att en av den taiwanesiska kontraktstillver-
karen Foxconns jättefabriker drabbats hårt av 
Kinas åtgärder att begränsa covid-19-spridning-
en. Fabriken producerar Apples iPhone och till-
verkningen kan komma att rasa med upp till 30 
procent nu i november. Kan bli svårt att lägga 
en ny iPhone i ett paket under granen i år.

JAG HAR SETT EN SIFFRA på att runt 5 200 
personer dött av covid-19 i Kina. Ställ den 
siffran i relation till 1 412 000 000 kineser. Hur 
trolig är den? Det är en 0,0000036 del av be-
folkningen. Väldigt nära noll. Bra jobbat!

COVID-19-LÄGET I SVERIGE
Från och med den 1 april 2022 klassas covid-19 
inte längre i Sverige som en allmänfarlig och 
samhällsfarlig sjukdom, meddelar Folkhälso-
myndigheten. Men sjukdomen finns kvar och 
folk blir smittade och anmälningsplikt av sjuk-
vården till den regionala smittskyddsläkaren och 
Folkhälsomyndigheten gäller fortfarande.
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