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Både i øst og vest afsløres i disse år lossepladser med store mængder miljøgifte. Hvad gør det ved 
mennesker at bo oven på eller ved siden af et giftdepot? I USA er der lavet flere undersøgelser, som 
belyser de helt specielle belastninger, man udsættes for, når naboen er en giftlosseplads.

Det viser sig, at denne form for miljøkatastrofe har et særegent og ikke mindre ødelæggende forløb 
end åbenbare katastrofer. Da de fysiske symptomer typisk opstår ganske langsomt, tager det ofte 
flere år, før de negative følger af naboskabet bliver åbenbare. Familierne lever med et medicinsk 
mysterium.  Symptomer  afvises  ofte  i  en  lang  periode  som  "hysteri".  Der  opstår  en  betydelig 
belastning i mange familier på grund af uforståelig sygdom og på grund af forskellige holdninger 
til, hvad det usynlige problem egentlig er.

Når årsagen langt om længe erkendes, opstår en permanent stresstilstand, som bygger på en dyb 
angst for kræft, abort, genetiske skader og andre alvorlige sygdomme. Mange personer bliver efter 
nogen tid deprimerede og føler afmagt. Der opstår flere familieskænderier og mange bekymringer 
om  egen  og  børnenes  sygdom,  som  giver  søvnproblemer  og  koncentrationsbesvær. 
Arbejdskammerater og venner har tit svært ved at forstå problemet. Nogle venskaber ophører, da 
vennerne ikke længere tør komme på besøg på grund af angst for at blive forgiftede. Der opstår 
også vanskeligheder i lokalsamfundet på grund af forskellige holdninger til problemerne, og mange 
mister totalt tilliden til eksperter og myndigheder.

I tilgift til alle disse problemer daler værdien af hjemmet og omgivelserne. Dels økonomisk, hvad 
der er alvorligt i sig selv, dels følelsesmæssigt, at det sted, der er vigtigst for de fleste mennesker, 
taber sin tiltrækning og sin værdi. Til  gengæld opstår nye venskaber blandt naboerne, og nogle 
sociale  netværk  styrkes  ved,  at  familie  og  venner  bakker  op.  Dette  reducerer  den  kroniske 
belastning noget, men undersøgelser viser, at det er umuligt at fjerne den psykiske belastning - uden 
at  flytte  væk.  Aktivisterne,  der  prøver  at  organisere  nærsamfundet,  er  selv  psykisk  belastede  - 
ligesom alle andre der bor på stedet.
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