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FUNNET: Denne jenta er seks år og har vært forsømt hele livet.
Foto: 1+1
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Lokførerne gikk i møte togtrafikken lammet i Danmark

«Mowglibarna» ble funnet for fem dager siden i Ukraina - kan ikke snakke, gå
eller spise vanlig.
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Av Synnøve Gjerstad
Det var en anonym tipser som varslet politiet om noe
mistenkelig i det falleferdige huset i den ukrainske byen
Lviv.
Synet som møtte garvede politimenn og hjelpearbeidere da
de tok seg inn var ubeskrivelig.
Midt blant møkk og søppel fant de to forkomne barn.
Gutten Lyubomyr (14) og jenta Yura (6). De lå skitne,
magre og ustelte på madrasser.

«Død» kvinne våknet da legene
skulle fjerne organene hennes

Naboer har fortalt politiet at de visste at paret som bodde i
huset hadde barn, men at de aldri fikk lov å gå ut. De ble
heller ikke gitt mat på vanlig måte.

Sendt til sykehus
Det var fredag i forrige uke barna ble funnet. De ble tatt med til sykehuset i byen der de ble vasket og stelt.
Håret ble klippet, og de får behandling for hudsykdommer.

En av Colombias verste
narkobaroner utlevert til USA

Christie (28) hadde ladd våpen i
vaginaen – dømt til 25 års
fengsel

14 ÅR: Gutten er 14 år gammel og kan ikke snakke eller bevege seg på en normal måte. Foto: 1+1

Mentalt nivå som babyer
Leger forteller at de to har begynt å spise.
– De spiser som ett år gamle babyer. De har begynt å krabbe og lage lyder, forteller en lege ved sykehuset,
Yuri Stasyna.

Her har søskenparet på 14 og 6
vært innesperret hele livet
Mer utenriks fra TV 2 Nyhetene

Lyubomyr nekter å sove i sengen, og trekker madrassen ned på gulvet.
– Den yngste jenta kan bare sitte. Hun vil ikke gå, og sover til og med sittende. Gutten sover på siden og
beveger seg som en ape, sier Stasyna.
Tirsdag skal barna overføres til en psykiatrisk klinikk for å få profesjonell hjelp. Men legene tror ikke barna
kan bli mentalt friske igjen.
– Foreldrene har gjort dem funksjonshemmede, sier Stasyna.
– Barnas mor hevder alt er ok med familien hennes. Hun åpnet kjøleskapet for å vise at det var mat der, sier
barneombudet i byen, Marta Kozak.

– Lege burde varslet
Hun sier familien har hatt flere legebesøk, men han har aldri varslet fra om noe uregelmessig i huset.
– En bekymringsmelding bør alltid bli sendt fra en lege hvis han mistenker at barn lider, sier Kozak.
Foreldrene til barna har ikke vært på besøk på sykehuset. De har selv blitt sendt til sykehus for en psykiatrisk
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STELT: 14-åringen er vasket og stelt og skal få all hjelp til å bli så bra han kan bli. Men legene tror ikke han eller søsteren vil få normale
liv. Foto: 1+1

vurdering.
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Her avslører de laser-kontrollene
Marius Fynboe anbefaler dette.

Legg igjen en beskjed ...
Best

Felleskap

Min Disqus

Rune Fardal

•

99

Samboerpar skadd i gasseksplosjon
Tore Svendsen anbefaler dette.
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for 2 minutter siden

Dette viser tydelig at miljøpåvirkningen for et barn i oppvekst er ekstremt viktig. Vi ser det
samme med barn som vokser opp med narsissistiske foreldre, hvordan de ødelegges
emosjonelt.
Barn i barnevernets varetekt opplever i mange tilfeller den samme svikt, både på
institusjoner og hos mange fosterforeldre. Selvmordsraten hos slike barn er høy av en grunn.
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Ap-politiker innrømmer falsk forklaring
Stian Jahnsen anbefaler dette.
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De skyldige fortjener ikke en rettssak. Ta dem rett ut i bakgården.
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Kan ha knekt lusekoden
Bjørg Brennan og Hans Jørgen Strøm anbefaler
dette.
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Mer fra God morgen Norge

Del ›
DavidKar • for 11 timer siden

Vi må ikke tillate oss å synke på nivået der. Den siviliserte menneskeheten må bestå,
og barbariske mothandlinger må unngås. Men det er svært, SVÆRT vanskelig å være
uenig med deg. Det foregår ting i verden som er så grusomme at man får lyst å gjøre
barbariske og hevneriske ting. Og jeg dømmer deg ikke for å ha lyst og ta dem med
ut i bakgården. Jeg antar at du ikke har tenkt å ta dem ut dit bare for å gi dem
slikkepinne =P Men hadde dette skjedd noen nær meg, eller om noen hadde
forgrepet seg eller gjort noe mot mine barn. Vel, da hadde jeg ikke vært menneske
mer...
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