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Kraftig jordskjelv i Costa Rica
MÅLTE 6,1: Minst 14 mennesker har mistet livet
i et kraftig jordskjelv i Costa Rica. Mer enn 200
mennesker kom til skade, og det meldes om store
ødeleggelser etter skjelvet, som ble målt til 6,1
på Richters skala. Skjelvet kunne også merkes
i Costa Ricas naboland Nicaragua. (NTB-AP-AFP)

4.500

arbeidsplasser vil ﬂyprodusenten Boeing
kutte i år som følge av
økonomiske nedgangstider. Det er ventet at
brorparten av arbeidsplassene vil gå tapt
i delstaten Washington i andre kvartal, melder
selskapet. (NTB-AP)

Air France-KLM inn i Alitalia
KJØPER SEG INN: Flyselskapet Air France-KLM er
nær ved å undertegne en avtale om kjøp av 25 prosent av italienske Alitalia. Tyske Lufthansa blir
stengt ute i kulden, sier bransjefolk og talsmenn for
myndighetene i Roma. Alitalia ble i fjor reddet fra
konkurs og fikk nye eiere. (NTB-AFP)

KRIGEN I GAZA

VOLDELIG BARNDOM: Barna på Gazastripen har vokst opp med vold og under ekstreme forhold. (Foto: Scanpix)

Barndom uten håp:

– De som mister håpet
kan bli selvmordsbombere
– Jeg frykter for at ﬂere
unge palestinere på Gazastripen skal si ja til å bli
selvmordsbombere.
Mange av dem har mistet
alt håp om ei framtid.
Toril Risholm

tekst

VOLD: – Jeg har intet vitenskapelig belegg for å si dette, men all
erfaring sier at barn og unge som

쐽 FRYKTER MATMANGEL: Røde
Kors frykter at palestinere kommer
til å dø som følge av matmangel på
Gazastripen. – Palestinsk Røde Halvmåne forteller oss om nabolag som
har vært avsperret i mange dager
hvor vi ﬁnner mennesker som ikke
har hatt tilgang på mat. Dette er
helt uakseptabelt, sier president
Sven Mollekleiv i Røde Kors. – Om
folk nå dør på grunn av matmangel,
har vi fått en ny dimensjon i den
humanitære katastrofen, sier Mollekleiv i en pressemelding. (NTB)

vokser opp uten håp , kan ta til
ekstreme løsninger som voksne.
Dette bør israelske myndigheter ta inn over seg. For det er
denne generasjonen som skal
vokse opp som Israels nærmeste
naboer.
Christiane Kolberg er psykiater ved Universitetssykehuset i
Tromsø og har i flere år fulgt utviklinga for palestinske barn på
Gazastripen. Hun har flere ganger besøkt de palestinske områdene både som fagmenneske
og som medlem i Palestinakomiteen. Og det hun har sett, har rystet henne.

FORFERDELIGE FORHOLD: – Allerede før Israel startet de siste angrepene mot Gaza, var forholdene forferdelig for barna. 56
prosent av innbyggerne i Gaza er
under 18 år. Gjennomsnittsbefolkninga er mellom 15 og 17 år.
Nesten samtlige av dem – 90 prosent – sliter med angst, smerter
og søvnproblem.
Christiane Kolberg viser til undersøkelser som ble offentliggjort i oktober i fjor under en

konferanse arrangert av Gaza
Community Mental Health Program og Verdens helseorganisasjon (WHO).
Konferansen skulle egentlig ha
blitt holdt i Gaza, med da psykiatere fra hele verden kom for å
delta, ble de nektet innreise.
Konferansen ble videooverført til
Ramallah på Vestbredden.

BARNA LEKER IKKE LENGER:– I løpet av de siste par årene etter at
Israel startet blokaden av Gaza,
har leken nesten forstummet på
Gazastripen. 50 prosent av barna
lekte ikke lenger. I store områder
hørte man ikke lenger barnelatter, forteller Kolberg og henviser
til rapporten.
– Hva gjorde disse barna når de
ikke kunne leke?
– Dette er en veldig farlig situasjon. Noen blir utagerende og aggressive, løper rundt, kaster
stein og slår mens andre trekker
seg inn i seg selv og blir passive.
En stor andel av barna i Gaza
hadde også droppet ut fra skolen.
I de verst stilte områdene hadde
mer enn 40 prosent av barna

sluttet på skolen. Og mange av
dem som går på skolen, har konsentrasjons- og aggresjonsproblem.

hold. Men jeg frykter at de som
mister håpet, kan bli selvmordsbombere i morgen.

SOM I ET FENGSEL: – Disse barna

Stavanger ber
Israel stoppe
krigen i Gaza

har nærmest vokst opp i et fengsel. De har aldri opplevd fred. De
har hatt en oppvekst omringet
av soldater og stridsvogner, stuet
inn i overfylte leiligheter og hus
og med åpen kloakk i gatene.
Etter at blokaden startet, har
tilgangen på mat og vann vært
prekær, slår Kolberg fast. De siste
undersøkelsene viser da også at
rundt halvparten av barna på Gaza er underernærte.

INGEN LIGNENDE ERFARING: Den
erfarne psykiateren frykter for
barnas psykiske helse etter at israelske tankvogner rykket inn
og bombene begynte å regne
over innbyggerne.
– Dette kommer på toppen av
en langvarig krisetilstand. Barn
er ekstremt sårbare. Og de palestinske barna har levd et helt liv
under ekstreme forhold. Vi har
liten erfaring fra lignende for-

toril.risholm@aftenbladet.no

STAVANGER: Sammen med ordførerne i fem andre norske kommuner har ordfører Leif Johan
Sevland skrevet brev til den israelske ambassaden der Israel
innstendig blir henstilt om å stoppe krigen, forlate Gaza og åpne
grensene for humanitær hjelp.
Felles for kommunene Stavanger, Trondheim, Tromsø, Hamar, Sarpsborg og Lærdal er at alle har vennskapsbyer i de
palestinske områdene.
I brevet heter det ordførerne
respekterer Israels rett til å forsvare sine borgere, men det understrekes at konsekvensene av
angrepet på Gaza ikke lar seg rettferdiggjøre.

