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I september 1989 ramte tornadoen “Hugo” kysten udfor den amerikanske stat South Carolina med 
en hastighed på 280 km/timen og forårsagede enorme ødelæggelser. 6.000 huse blev totalt ødelagt 
og 12.000 huse var midlertidigt ubrugelige. 65.000 mennesker blev evakueret i en periode.

To måneder efter tornadoen fandt en amerikansk forskergruppe en række eftervirkninger hos børn i 
børnehavealderen.  Forældrene  beskrev  børnene  som krævende  og  klyngende,  irritable,  hidsige, 
pylrede og havende søvnvanskeligheder. De samme reaktioner hos småbørn har man også fundet de 
første uger og måneder efter jordskælv. 

Den  samme  forskergruppe  satte  sig  for  at  undersøge,  om  der  var  langtidsvirkninger  hos 
børnehavebørn efter en så voldsom begivenhed.

De fik mødre til at vurdere 161 børn fra tornadoområdet og sammenlignede disse vurderinger med 
170 andre børn fra andre steder i USA, hvor der ikke havde været naturkatastrofer. Fjorten måneder 
efter tornadoen viste det sig, at børnene havde problemer på tre områder: De udviste mere angst, de 
trak sig mere tilbage fra sociale aktiviteter, og der var langt flere problemer med dem på mange 
områder.  De var  stadig mere pylrede, de ville ikke sove alene,  de kunne ikke falde i  søvn,  de 
klyngede sig til de voksne, de var hyperaktive, blev let forskrækkede og var mere småbarnlige end 
tidligere.

Problemerne mindskedes i  løbet  af  perioden.  En tredjedel  havde betydelige problemer efter  tre 
måneder og det samme var stadig tilfældet for en sjettedel efter seks måneder. Efter ni måndeder 
havde ni procent stadig problemer, og i de følgende fem måneder skete der stadig et lille fald.

Nogle forhold vanskeliggjorde børnenes tilpasning. Hvis familiens hjem var blevet ødelagt, eller 
der forekom et dødsfald i familien, var børnenes problemer af langvarig karakter. Det samme var 
tilfældet i en langt større grad, hvis moderen var deprimeret eller have været stærkt chokeret under 
tornadoen.

Forældre prøver ofte at undgå at diskutere traumatiske begivenheder, når børnene er tilstede, for at 
beskytte dem. Forældre vil også være så overvældede af deres egne bekymringer og de opgaver, der 
skal klares efter en katastrofe, at børnene er overladt til selv at tolke og tackle situationen.

Børn i børnehavealderen er meget afhængige af de voksne og har begrænset forståelse af en række 
hændelser.  Børnenes  problemer  kan  ses  som  et  forsøg  på  at  få  de  voksnes  opmærksomhed. 
Forskergruppen peger imidlertid også på den mulighed, at de små børn efterligner mange træk hos 
de voksne, og at en effektiv hjælp til børnene kunne gives ved, kort tid efter en katastrofe, at hjælpe 
forældrene til at se børnenes behov og tale åbent med dem om begivenheden.
ae
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