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USA var verst da det gjaldt som mest
USA trodde de var best i verden på å håndtere pandemi. De glemte de to viktigste tingene.
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H

vilke land var best forberedt
på pandemi før koronaviruset kom?
To nasjoner utmerket seg,
ifølge «The Global Health Security Index
2019» (GHS).
Rangeringen kom like før pandemien
brøt ut. Den var laget av et amerikansk
universitet, med hjelp fra det britiske magasinet The Economist.
Resultatet?
Forfatterne av indeksen løftet ikke blikket så veldig høyt. USA og Storbritannia
toppet listen som henholdsvis nummer 1
og 2.
Danmark var på 8. plass. Norge på 16.
plass. Og Vietnam helt nede på 74. plass.
Slått av Vietnam. Slike rangeringer er jo
først og fremst teoretiske øvelser. Man velger et sett med kriterier og bruker dem til
å sammenligne land. Resultatene er ofte
vanskelig å ettergå.
Men denne gangen ville skjebnen det annerledes. Da listen kom i oktober 2019, lå
en ekte global biologisk trussel et sted i
Kina og ulmet. Dermed skjedde det noe
høyst uvanlig. Rangeringen fikk etter hvert
en slags fasit.
Den viste at GHS-indeksen bommet full-

stendig. USA og Storbritannia er blant de
rike landene som har taklet pandemien
dårligst, ikke best.
I USA er snart en million mennesker
døde. Smitten har i perioder vært ute av
kontroll. Landet har dessuten en langt
høyere dødsrate enn andre, ifølge nye tall
fra The New York Times. Og fortsatt er
bare 65 prosent av befolkningen fullvaksinert.
Tirsdag publiserte en gruppe forskere en
ny rangering i tidsskriftet The Lancet. Der
vurderer de hvor godt forskjellige land har
klart å stanse smitten. Blant nasjoner med
høy inntekt er USA på nest sisteplass. Bare
Argentina er verre stilt.
Vietnam har derimot håndtert pandemien langt bedre enn både briter og amerikanere. Landet er en av flere asiatiske
nasjoner som blir trukket frem i artikkelen. Forfatterne peker også på nordiske
land som svært effektive.
En vekker for USA. Det nærmer seg to år
siden koronaviruset stengte ned store deler av verden. Mye er allerede skrevet om
hvilken lærdom man kan ta med seg videre.
En av de aller viktigste tingene må være
at folkehelse blir prioritert høyere. Ikke
bare fordi det er viktig for den enkelte,
men fordi det påvirker økonomi, sikkerhet
og stabilitet. Dette burde være en vekker
spesielt for USA.
Amerikanerne snakker mye om helse.
Det meste handler imidlertid om det som
skjer etter at man er blitt syk – altså om behandling. De store debattene er nesten
utelukkende om hvordan helsevesenet er
organisert, hva det koster, og hvem som
skal betale.

Tilgang til lege og medisiner kan selvsagt
også være forebyggende. Men USAs
største svakheter i møte med pandemien
har vært to andre ting: mangel på tillit og
en elendig folkehelse.
En lang og trist liste. Det siste er ingen
hemmelighet.
Amerikanere har for eksempel langt kortere forventet levealder enn europeere.
Dødeligheten er høyere gjennom hele livet
– fra spedbarn til gamlinger. USA er det
farligste stedet å vokse opp i av samtlige
vestlige land.
Og nei, det gjelder ikke bare svarte personer i urbane gettoer. En sammenligning
mellom USA og seks europeiske land viser
at selv rike, hvite amerikanere har høyere
dødelighet enn fattige europeere.
Truslene mot folkehelsen i USA handler
ikke bare om politikk og penger. Det handler om hvordan samfunnet er skrudd sammen. For eksempel at landets bil- og matkultur har ført til ekstrem overvekt og et
stort antall livsstilssykdommer. At et voldsomt overforbruk av medisiner leder til
avhengighet og overdoser. At kriminalitet
og forurensing og trafikkulykker tar altfor
mange liv.
Listen av ting som gir dårlig folkehelse,
er lang og trist. Det er også en åpenbar risiko, som ikke var vektet høyt nok når USA
satte seg selv på topp av Global Security
Health Index.
Det var heller ikke tillit.
Tillit og korrupsjon. Grunnen til at USA
ble nummer én på GHS-indeksen, var at
de er overlegne på kunnskap, teknologi,
kriseplanlegging og utstyr. Men dette har
altså vist seg å ikke være så avgjørende

som man trodde på forhånd.
Det aller viktigste for å holde infeksjonsraten lav var derimot høy tillit og lite korrupsjon, slår forskerne fast i The Lancet.
Det gjelder både tillit til det offentlige og til
andre mennesker.
Og det som gjør dødsraten høy, er faktorer som svekker folkehelsen, spesielt graden av fedme.
Paradoksalt nok har USAs ressurser bidratt sterkt til å slå tilbake pandemien globalt. Thailand har for eksempel nytt godt
av amerikansk bistand til å øke beredskapen. Det har også mange andre land. Og
utviklingen av vaksiner hadde neppe vært
mulig uten USAs kompetanse og penger.
Men amerikanerne har altså ikke vært i
stand til å hjelpe seg selv. Det er blitt en
dyr og ydmykende lærepenge for verdens
rikeste og mektigste land.
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