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kirkemedlemmene tilhører?  
«En annen stemme enn den vi er 

vant til, er også en legitim stemme, 
og den bidrar til større mangfold», 
sier Kjetil Drangsholt, leder i Dom-
kirkens menighetsråd og medlem i 
Agder og Telemark bispedømmeråd. 
Etiketten folkekirke forplikter. Nils 
Mathis Nilsen Eira repre senterte en 
annen stemme på Kirkemøtet. Han 
kom ikke på talerstolen igjen etter 
trusselen om å bli klubbet. For en 
folkekirke som priser mangfoldet i 
sine festtaler, bør det mane til selv-
ransakelse.  

Ved å gjøre det mulig for flere mødre å fullamme sine barn 
de første seks månedene kunne vi redusert antall barn som 
trenger behandling for overvekt senere. 

Det glemte kinderegg

Den siste tiden har aviser og 
kringkastingen kjørt mange inn-

slag om «fedmeepidemien», og om 
menneskeskapt klimaendring. Vi 
har også hørt en del om økte  
sosiale forskjeller mellom høy- og 
lav inntektsgrupper i Norge. 

Det som glimrer med sitt fravær i 
alle disse sakene, er hvordan 

barns kosthold det første leveåret 
spiller inn. Kan det være fordi ingen 
enkeltperson eller firma tjener seg 
rik på at amming fungerer godt?  
For på samfunnsnivå er det farlig 
dyrt å forsømme amming.

Det tar minst et par uker å få  
etablert ammingen så den er bære-
kraftig videre, og i den perioden 
trenger barselkvinner rask tilgang  
til kyndig hjelp dersom de får  
problemer. Norsk barselomsorg ble 
rammet av de første kuttene for  
nesten 20 år siden, før noen hadde 
sagt ordet «samhandlingsreform». 
Ingen har noen gang forlangt av 
kommunene at de skulle sørge for 
like tett oppfølging i barseltid som 
mødre og barn fikk i sykehus før.  Nå 
er vi blitt vant til at familier får  
minimal oppmerksomhet fra fødsel 
til utskriving fra sykehus, mens vi 
har latt frivillig sektor overta hel-
døgnsberedskap for å følge opp  
ammingen.

Mødre og barn tilbringer den 
mest sårbare delen av ammestarten 
hjemme, uten annet døgnberedskap 
enn et landsdekkende nettverk av 
frivillige ammehjelpere, cirka 100  
i antall for hele Norges land, og  
Ammehjelpens internettside av høy 
kvalitet.

For sikkerhets skyld vil jeg for-
sikre leseren om at mitt budskap 

er rettet mot myndighetene på alle 
nivå som har forsømt de yngste, og 
ikke mot mødrene og barna som har 
vært utsatt for denne kollektive om-
sorgssvikten. De som har møtt meg 
på disse årene jeg har arbeidet for 
mødre- og barnehelse vet at de siste 
jeg vil legge «skyld» på er brukerne 
av en fallert tjeneste. Nei, det er de 
som former tjenesten jeg henvender 
meg til.  Mødre trenger ikke å bli 
fortalt at de «bør» amme, de vil det 
selv – det de trenger, og etterlyser, 
er kyndig hjelp mens de kommer i 
gang.

Ved å gjøre det mulig for flere  

mødre å fullamme sine barn de  
første seks månedene kunne vi  
redusert antall barn som trenger  
behandling for overvekt senere.  Det 
blir mindre behov for omdirigering 
av matvarer gjennom meieridyr for 
å lage morsmelkerstatning, mindre 
emballasje og mindre energibruk til 
prosessene for å modifisere, pakke 
og frakte dyremelk, som må be-
arbeides for ikke å være skadelig for 
menneskebarn.

Bryst trenger ikke nøye vasking 
med kraftige midler på høy tempe-
ratur mellom hvert bruk, og de 
transporterer melken hvor som 
helst på en sikker måte. Morsmelk 
er den mest kortreiste maten som 
fins.

Familier ville ha mer disponibel 
inntekt for å kunne kjøpe bedre mat 
til sine andre medlemmer, ute i  
verden ville mange nasjoner være 
mindre avhengig av import av mat-
varer, og fødselsraten reduseres 
målbart når færre barn blir avvent 
fra brystet for tidlig.

Avfallsbyrden fra morsmelk-
erstatning vil reduseres, fra foruren-
sende landbruk, bokser og papp-
esker, helt ned til færre bleier og 

bind, siden morsmelkerstatning gir 
større mengder avføring og urin, og 
mødrene får mensen tilbake tid-
ligere når de ikke ammer.

De indirekte effektene av tiltak for 
å oppnå WHOs mål for barne-

ernæring (fullamming det første 
halvåret, og trygg bruk av andre 
matvarer ved siden av fortsatt  
amming gjerne gjennom barnets 
andre leveår), vil være en reduksjon 
i mange tilstander som nå belaster 
helsetjenestene i større omfang i 
alle samfunn hvor flaskemating 
fortsatt dominerer.  Disse til-
standene er for altfor mange til å 
liste her, men de spenner fra alvor-
lig infeksjonssykdom hos spedbarn, 
som krever behandling i sykehus, til 
beinskjørhet hos eldre kvinner, og 
inkluderer samtlige tilstander vi blir 
informert om til det kjedsommelige 
i alle nyhetskanaler de siste ukene: 
overvekt, diabetes, brystkreft,  
hjerte- og karsykdom. Dessuten  
bidrar amming til utjevning av  
sosiale forskjeller og har en uav-
hengig, gunstig effekt på barns  
sosiale atferd og skoleprestasjoner.

Ved å forsterke tjenesten rundt 
ammestart ville vi hatt færre som 
faller av lasset unødig tidlig. Da  
kunne vi tatt oss råd til bedre lang-
siktig hjelp til mødre og barn som 
faktisk ikke kan få det til, og alle 
ville tjent på det. Vi har kunnskapen, 
vi har fremdeles muligheten, men 
det skjer ikke av seg selv.  Noen må 
sette det på dagsorden.
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AMMEHJELP: Amming reduserer overvekt, og er i tillegg sosialt utjevnende.  
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