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SVERIGE I KORTHET

HAITI. Stor svensk solidariet med skalvdrabbade – men hjälpbehovet är

Fler platser krävs
för flyktingbarn
STOCKHOLM (TT). I år väntas cirka
3 000 barn och ungdomar under 18
år söka asyl i Sverige utan vårdnadshavare.
Nu har 1 956 boendeplatser skakats fram i kommunerna genom det
regionala samarbetet – men ännu fler
behövs.
Ett regionalt baserat nytänkande
har etablerats vad gäller permanenta
boendeplatser i och med regeringens
samordnare Björn Eriksson. Ensamkommande barn har ofta stora behov
och med regionalt samarbete kan
mindre kommuner dela ansvaret för
boendeplatserna.

Många huggormsbitna golfare i sommar
STOCKHOLM (TT). Ovanligt många golfare som har letat efter bollar i ruffen
har på kort tid blivit attackerade och
bitna av huggormar.
– Troligen beror det på värmen,
säger Hanna Holmquist på Vårdguiden.
Under de senaste tio dagarna av
värmebölja har Vårdguiden fått många
och oroliga samtal om olika former
av bett och stick. Jämfört med samma
period förra året har antalet samtal
ökat med 47 procent.
Golfare som slagit snett hör till de
utsatta grupperna. Många golfare har
ringt Vårdguiden sedan de bitits av
huggormar när de har letat boll i ruff
och buskage.

VÄRLDEN I KORTHET
Upplopp i Grenoble
efter dödsskott
GRENOBLE. Utbrända bilar, brandlukt
och skakade stadsbor vittnade på
lördagen om de upplopp som rasat i
staden Grenoble i Frankrike under
natten.
Skottlossning, bränder, tårgas och
bataljer hade pågått i stadsdelen la Villeneuve hela natten.
Bråken bröt ut ett dygn efter det att
polisen skjutit ihjäl en man under en
rånarjakt. 27-årige Karim Boudouda
dog i skottväxling med polisen efter
ett rån mot kasinot i Uriage-les-Bains
nära Grenoble natten mot fredagen.
En minnesceremoni hölls för
honom dagen efter och det var efter
den som sinnet rann på ett 30-tal unga
män i hans hemkvarter.
Då hade polisen också spanat i
stadsdelen efter hans förmodade medbrottsling i kasinorånet. Kamraten
hade undkommit och tagit sin tillflykt
till la Villeneuve, där polisen sedan
jagat honom med bland annat helikopter.
På småtimmarna, när tumultet
pågått i flera timmar, ska en av de unga
ha avlossat ett skott mot polisen, som i
sin tur sköt fyra skott tillbaka.
På morgonen var lugnet återställt.
Ingen människa ska ha kommit till
skada, men enligt uppgifter senare på
dagen hade fem personer gripits.

Kamp för överlevnad. Sköterskan Kelly McDonald talar med patienter på ett av Läkare utan gränsers tältsjukhus i Port-au-Prince den 28 januari i år.

Svårt att nå fram

STOCKHOLM (TT). När jordbävningen raserat Haiti, skänkte
svenskarna pengar som aldrig
förr.
Ett halvår senare bor en miljon människor fortfarande i
tält och landet är i skriande
behov av hjälp.

Så fick den femton månader unga
pojken äntligen sin operation.
Efter fem månader med ett brutet lårben.
– Det visar att sjukvården
fortfarande är otillgänglig, konstaterar generalsekreterare Johan
Mast hos Läkare utan gränser.
Han fick historien återberät-

tad av två svenska narkosläkare
som nyligen återvänt från Haiti, ett fragment ur det myller av
öden som landet är fyllt till bredden med.
Jordskalvet inträffade på eftermiddagen den 12 januari. En en
halv minut senare låg delar av
önationen i spillror. Omkring
220 000 människor dog, 300 000
skadades och en och en halv miljoner människor förlorade sina
hem.
Värdefull snabb hjälp

Och svenskarna har lyssnat,
berörts och skänkt pengar.
– Detta var helt exceptionellt.

Det enda som slår den insamlingen är väl tsunamiinsamlingen, säger Thomas Sundén, vd på
Charity Rating, en ideell organisation som vägleder bland hjälporganisationerna.
Viljan att hjälpa till är ett
karaktärsdrag har långtgående
historiska rötter i Sverige, tror
Malin Thiel, chef för insamlingarna från privatpersoner på
Rädda Barnen. Tsunamikatastrofen i Sydostasien 2004 gav perspektiv.
– På gott och ont lärde vi
svenskar oss en hel del efter tsunamin, och jag tror också att vi
förstod hur viktigt det är med

snabb hjälp, säger Malin Thiel.
För Läkare utan gränser innebar katastrofen i Haiti den största hjälpinsatsen i organisationens historia, en insats som långt
ifrån är över.
Regnsäsongen på väg

Läkare utan gränser i Sverige
samlade in drygt 38 miljoner
kronor och hela organisationen
fick in 870 miljoner kronor. Den
summan räcker till den verksamhet som de bedriver under året
– mödravård, sjukgymnastik,
kirurgi, psykiatri.
– Men vi vet inte vad som
kommer att hända om en vecka

