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Byen Sarajevo var under belejring i næsten fire år fra 1992 til 1996. I dette tidsrum blev 6000 børn 
dræbt af granateksplosioner og snigskytters ild. Byen har i lange perioder manglet vand, varme og 
mad. Mange børn har været nødt til at forlade deres hjem - hovedparten af børnene har oplevet at 
miste  forældre,  søskende  eller  andre  pårørende.  Et  meget  stort  antal  af  børn  har  oplevet  at  se 
slægtninge eller venner blive dræbt.

To amerikanske forskere undersøgte i vinteren 1994 791 tilfældigt udvalgte børn fra Sarajevo. Det 
viste sig, at ikke mindre end 40% af børnene havde en post-traumatisk stress-forstyrrelse. Men på 
baggrund af de ekstreme belastninger, som disse børn har været udsat for, er det tankevækkende, at 
tre ud af fem ikke udvikler psykiatriske lidelser og har så megen modstandskraft, at de psykisk har 
været i stand til at klare ekstreme belastninger. Fællesskabet mellem mennesker, der er udsat for 
store belastninger og byens kulturelle integritet er mulige delelementer i en forklaring på, hvorfor så 
mange trods alt klarer så voldsomme belastninger.

En israelsk undersøgelse kan måske være med til at kaste yderligere lys over børns belastninger og 
mestring ved ekstrem belastning. Under den sidste israelske aktion mod Libanon, kaldet “Operation 
Accountability” blev 800 skoleelever fra grænseområdet evakueret til sommerlejre længere sydpå i 
Israel. Ved hjælp af kontrolgrupper var det muligt at sige noget om virkningerne af belastninger 
både hos dem, der blev i  det  urolige område,  der  blev udsat  for jævnlige bombardementer  fra 
Hizbollan-bevægelsen, og hos dem, der blev sendt hjemmefra til sommerlejrene. 

Hovedfundene fra undersøgelsen var, at jo længere tid man havde været udsat for livsfare pga. de 
krigslignende  forhold,  jo  flere  stress-reaktioner  fandt  man  hos  børnene,  og  jo  flere 
mestringsstrategier var der blevet aktiveret hos børnene. Selve det at have været udsat for mange 
fysisk farlige situationer var stærkt med til at påvirke børnenes ønske om at forlade området til 
fordel for et sikrere sted. Men overraskende nok viste det sig, at børn, som blev i lang tid i de 
bombarderede områder,  ikke viste flere stress-reaktioner end de børn,  som blev flyttet  væk. Til 
gengæld viste det sig, at  de i  langt højere grad aktiverede forskellige mestringsstrategier,  f.eks. 
sammenlignet med børn, som kun havde været ganske kort tid i et bombarderet område.

Undersøgelsen  viste  også  -  måske  overraskende  -  at  de  beskyttelsesforanstaltninger,  som  den 
enkelte familie foretog sig, fremkaldte et meget høj antal stress-reaktioner, samtidigt med at det 
fremkaldte mange forskellige mestringsstrategier.

De børn, som var blevet evakueret alene til sommerlejrene, havde ligeledes aktiveret mange flere 
coping-strategier og havde en tendens til at være mere belastede, udviste flere stress-reaktioner end 
deres venner, som var blevet sammen med deres forældre. Drenge havde færre stress-reaktioner og 
mindre frygt end piger. De udtrykte også i mindre omfang ønske om at flytte væk. Børn i puberteten 
havde et større antal angstreaktioner end yngre børn.

Evakuering  af  børn  kan  i  nogle  krigssituationer  være  en  nødvendighed,  men  de  psykologiske 
omkostninger for børnene er meget store, hvilket man også så under 2. verdenskrig. Både de børn, 
der blev i krigszonen og de børn, der blev evakueret, brugte mange nye mes-tringsstrategier for at 
klare situationen. Der foregik tilsyneladende en vis tilvænning hos de børn, der blev i krigszonen. 



Adskillelse fra ens familie og sædvanlige omgivelser er i sig selv måske for børn og unge så stor en 
ekstra belastning, at man alvorligt må overveje, om en evakuering er prisen værd.
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