Verdens barn er sårbare for
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Sykdommen covid-19 rammer i liten grad barn og ungdom.
Men de kan bli ofre for at tiltak som skal bremse pandemien,
fører til sviktende vaksinering, sult og mangel på
helsetjenester.
Alvorlig forløp av covid-19 forekommer i alle aldre, men svært få unge dør. Mange
lavinntektsland har en ung befolkning. I Afrika sør for Sahara er halvparten yngre enn 20 år.
For dem er andre trusler mot helsen langt mer reelle.
Økt vaksinasjonsdekning er blant de viktigste årsakene til at dødelighet globalt før fem års
alder ble mer enn halvert fra 1990 til 2015. Over 23 millioner dødsfall er unngå pga. bedre
vaksinering mot meslinger (1). I land med mindre utbygde helsetjenester forsterkes
basisvaksinasjonen av massevaksinasjonskampanjer. Større ansamlinger av mennesker
under slike kampanjer kan medføre smi espredning under epidemier. WHO anbefalte
derfor i mars 2020 stans i massevaksinasjonskampanjer i land uten pågående utbrudd av
meslinger eller polio (2). UNICEF meldte i april at 37 land med høy forekomst av meslinger
avbryter planlagte massevaksinasjonsprogram i 2020, noe som rammer 117 millioner barn
(3). Utbrudd av epidemier som kan forebygges med vaksiner er derfor en åpenbar risiko i
kjølvannet av pandemien. Hver dag i 2018 døde 380 barn på verdensbasis av meslinger (1),
og utbrudd meldes allerede fra ﬂere steder i Afrika (4).
Det er også grunn til å frykte at behandling av vanlige pediatriske tilstander svekkes under
pandemien, noe som har bli dokumentert for behandling av ketoacidose hos barn og
unge i USA og Italia (5). Under ebolautbruddet i Vest-Afrika i 2014−15 var det trolig langt
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ﬂere barn som døde av malaria enn av ebola grunnet sammenbrudd i helsetjenestene (6).
Forventede konsekvenser av reduserte helsetjenester i en seksmånedersperiode tilsier at
dødeligheten vil øke med 10−45 % blant barn under fem år i lav- og mellominntektsland (7).
Ifølge Verdens matvareprogram står 135 millioner mennesker i aku fare for å sulte, over
halvparten av disse i Afrika (8). Koronakrisen har påvirket økonomi, handel, reiser og
transport på en måte som kan føre til at de e antallet dobles. 386 millioner barn lever i
ekstrem fa igdom, og antallet er estimert til å øke med 50 millioner som følge av
pandemien (9). For mange barn er skolemat den tryggeste tilgangen til ernæring. Når
skolene nå er bli stengt i mer enn 180 land, har over 350 millioner skolebarn mistet de e
daglige måltidet (8).
I kriser er unge jenter særlig utsa . FNs befolkningsfond anslår at covid-19-pandemien vil
føre til en økning på ﬂere millioner tilfeller av barneekteskap og uønskede svangerskap
(10). For dem som blir gravide, kan hjelpen bli dårligere. Manglende fødselshjelp er en
viktig årsak til dødelighet blant fødende og nyfødte. De e kan øke i omfang dersom
pandemien trekker ressurser vekk fra fødselsomsorgen. Amming er blant de mest eﬀektive
tiltakene for å redusere spedbarnsdødelighet (11). Overdreven frykt for smi e av
koronavirus fra mor til barn kan føre til at færre velger å amme, selv om internasjonale
anbefalinger klart anbefaler amming også om mor er smi et av sars-CoV-2 (12). Det ﬁnnes
allerede eksempler på at anbefalt oppfølging av nyfødte har bli nedskalert av hensyn til
smi evern (13).
For barns helse globalt innebærer pandemien en krevende balanse mellom ny e av tiltak
for å begrense smi e og negative konsekvenser av inngripende tiltak. Pandemien truer
med å reversere den historiske framgangen i barns helse. I en FN-rapport sies det: «Barn er
ikke ansiktet til denne pandemien, men de risikerer å bli blant de største ofrene» (14).
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