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91 barn ble drept i USA i fjor. 17 ble
skutt av sin egen mor.
Totalt ble 91 barn skutt og drept i USA i løpet av fjoråret. 17 barn ble drept av sine egne mødre. Drapene reflekterer USAs
problemer på sitt mest grusomme.

På disse rosene er ofrene for Sandy Hook-massakren avbildet. 26 mennesker mistet livet i tragedien. FOTO: Jessica Hill
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Mannen med geværet stormet inn i leiligheten og åpnet ild. Første offer var en ung kvinne på 21 år, deretter drepte han hennes 25 år gamle samboer. Men det var det tredje offeret som
utløste de verste redselsskrikene da likene ble funnet: Et guttebarn på seks måneder, skutt gjennom hodet.

Drapet på lille Carlton Stringer var det første av nesten hundre slike drap på små barn i 2012, samme år som 20 elever ble drept på barneskolen Sandy Hook i Newtown i
Connecticut.

Skolemassakren skapte forferdelse i hele landet og utløste hissige debatter om folk skal ha
adgang til å skaffe seg de mest dødbringende skytevåpen. Et år senere lever sinnet og
sorgen videre. Det gjør også ettervirkningene av de minst 71 andre drapene, som bringer
tallet på barnedrap opp i 91 for hele 2012, ifølge en oversikt som The Washington Post har
laget.

Gjenspeiler USAs problemer
Listen omfatter barn fra 10 år og nedover, som ble offer for overlagt skyting. Den ble til gjennom et søk i nyhetsdatabaser, offentlige kriminalstatistikker og nettsteder som sporer vold
mot barn.

Alt i alt reflekterer drapene noen av USAs mest hårdnakkede problemer. Mental sykdom, som sto sentralt i Newtown-massakren, spilte også en rolle i mer enn halvparten av de andre
71. Streifskudd fra skytevåpen i nabolaget, eller fra biler som kjørte forbi, drepte 22 barn.

Mor og far dreper
Narkotika, særlig metamfetamin, var en medvirkende faktor i seks andre av drapene. Mest oppsiktsvekkende var likevel hvor mange av barna som kjente drapsmannen eller -kvinnen.

17 av dem ble skutt av sine egne mødre. Like mange ble drept av sine fedre, ifølge politiet.
På samme måte som i Newtown har hvert enkelt av disse drapene utløst en spesiell, fortvilet reaksjon blant de overlevende, det vil si foreldre, slektninger, venner, naboer, politifolk,

lærere og prester. De har fortsatt å sørge, angre, reflektere og gjennomgå sjelekvaler over de døde barna.

Fant selv sønnen
- Det jeg opplevde var slik at jeg aldri kan komme meg videre, bort fra det, sier en av foreldrene, Carlton Stringer senior.

Han fant liket av sin seks måneder gamle sønn tidlig om morgenen den 15. januar, angivelig skutt av en venn av et av de andre ofrene.
- Jeg gråt, skrek og var vettskremt, sier han. Politiet ba meg etterpå om å gå til terapi. Men det vil ikke hjelpe. Dette vil alltid fortsette å romstere inne i hodet mitt. Det er noe jeg må

leve med så lenge jeg lever.
I alt ble fire barn skutt og drept med overlegg i januar 2012. I februar kom ytterligere seks til. En av dem var Chaniya Wynn i Cleveland. Den ett år gamle jenta og hennes mor ble

drept i et nedlagt bilverksted av morens eks-kjæreste. Han skjøt seg selv etter udåden.

Sprayet sin sorg på veggen
Chaniyas tante, Cherie Jackson, husker at hun kom til verkstedet akkurat idet politiet og begravelsesbyråets bil forlot åstedet. Hun hadde med seg 10 spraybokser med maling. – Jeg
ville at det skulle synes at de var elsket, sier hun.

«RIP (hvil i fred), kjære lillesøster. RIP kjære baby-niese», skrev hun med maling på veggen. «Jeg elsker dere så høyt».
Hun tok et skritt tilbake. Snart kom andre til og tok hver sin sprayboks. Først
dekket de veggene utenpå, deretter malte de på innsiden. Bygningen sto slik
et års tid, før den lokale velforeningen rev den ned.

– Den vakte altfor mange vonde minner, sier Jackson.
Nå er huset bare en haug med murpuss.
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Amerikanske skoler leter etter tryggheten
Gjør det de kan for å sikre seg mot nye angrep. Men det er vanskelig å finne gode løsninger.

!"Jeg"gråt,"skrek"og"var"vettskremt,"sier"han."Politiet"ba"meg"etterpå"om"å"gå"til"terapi."Men"det"vil"ikke"hjelpe.”
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Rapport om Newtown-skyting: Motivet ukjent
Etterforskerne har ikke klart å få svar på hva som motiverte Adam Lanza.
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Våpenforkjempere
I mars ble ytterligere syv barn skutt og drept, blant dem en fem år gammel jente som het Eliza Parker og hennes mor Adria.

Dette skjedde i delstaten Utah. Drapsmannen var ifølge politiet morens kjæreste Landon Jorgensen. Han var en høyrøstet tilhenger av retten til å eie og bære våpen, og la ofte ut sine
hissige argumenter på en nettside som kalles ConcealedCarryForum.com. Etter at Jorgensen ble identifisert som drapsmannen, rykket nettsidens grunnlegger Nathan Collier ut til
mannes forsvar.

- Jeg er mer tilbøyelig til å tro at Landon kom midt oppi noe, skrev han i diskusjonsfeltet. – Kanskje jentebarnets far var der og forsøkte å ta henne…kanskje var det
kjæresten….kanskje Landon kom hjem og fant ut at hun hadde gjort noe forferdelig.

Collier sa at han ville se bevisene. Han var sikker på at småbypolitiet i Utah hadde rotet til saken.
- Det er noe som stinker her, og til tross for at jeg er følelsesmessig opprørt, er jeg ikke rede til å fordømme noen, skrev han.

Nå i ettertid innrømmer han at han tok feil, at Jorgensen faktisk skjøt og drepte barnet.
– Jeg håper han råtner i helvete, sier Collier.
Men i synet på skytevåpen og våpenlover har han ikke endret seg:
– Det finnes onde mennesker blant oss, og den eneste måten å bekjempe en ond person er å la en god mann væpne seg på samme måte.

Drept av streifskudd
I april døde tre barn til, blant dem Kamya Denise Robinson i Bakersfield i California. Toåringen lekte ute med sin tvillingsøster da hun ble truffet i brystet av et streifskudd fra en bil som
kjørte forbi. Etter drapet flyttet Kamyas mor til et annet sted med de andre barna, i håp om å få et bedre liv.

– Bye, bye Bakersfield, skrev hun på Facebook da de dro. En annen dag skrev hun:
- Jeg er glad jeg fikk barna ut av ghettoen, takk gud for denne velsignelsen.
Men så kom ettårsdagen for drapet på datteren, og hun skrev igjen: - Dette har vært det verste år i mitt liv som mamma. Savner deg forferdelig. Forsøker å være positiv, men det at

du er borte bryter meg ned, dag for dag.

Gjengoppgjør
I mai ble ytterligere åtte barn skutt og drept. En av dem var fem år gamle Briana Allen, som døde da det brøt ut et oppgjør mellom gjengene i nabolaget der hun bodde i New Orleans.
Hun var i bursdagsselskapet til en kusine da naboen ropte: - De har skytevåpen!

Deretter lød ti-tolv skudd. Briana ble skutt i magen, mens hennes ti år gamle fetter Ka’Nard Allen ble truffet i benet og nakken av splinter.
- Du merker ikke at det er vondt, fordi du er så redd, forteller Ka’Nard om det å bli skutt. Du tenker ikke på såret. Det gjør vondere å falle av sykkelen….men så begynner det å svi, og

du blir redde for at det skal skje noe forferdelig. Du må bare komme deg til sykehuset.
Gutten liker ikke å snakke om Briana.
- Ka’Nard måtte skritte over henne på gangveien for å komme inn i huset, forklarer moren Tynia Allen. – Hun lå der, dekket av blod.

Tvillinger skutt av biltyv
I juni døde enda ni barn av blind vold. Blant dem var Taylor og Jordan Dejerinett i Montgomery i Alabama. De ni år gamle tvillingene ble drept sammen med en aldrende dagmamma da
en ukjent mann stoppet dem og tok bilen deres. Det tok to dager å finne de døde tvillingene. Likene var slengt i grøften ved en grusvei. Etter en uke arresterte politiet en 22 åring som
mistenkt.

Onklene til drapsofrene Taylor og Jordan satt på første benk da Deandra Marquis Lee ble ført inn i rettssalen. Han hadde håndjern og fotjern - og et smil om munnen, minnes en av
onklene.

- Det satte meg helt ut, forteller Alceniour Moorer. Han gikk frem mot
den unge mannen, fulgt av sine brødre. – Du skal dø, skrek en av
dem.

Politivaktene pågrep de tre onklene og lot dem tilbringe natten i en
celle for å roe seg ned. Neste morgen ble de løslatt, men de er fortsatt
like rasende.

– Jeg vet at Gud sa du skal tilgi, men det kan jeg ikke, sier Moorer.
Lee ble senere tiltalt for mord.

–"Det"finnes"onde"mennesker"blant"oss,"og"den"eneste"måten"å"bekjempe"en"ond"person"er"å"la"en"god"mann"væpne"seg"på
samme"måte.”
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Skjøt sin lille sønn
I juli ble 10 barn drept. Tre år gamle Jesse Ray Adams ble skutt av sin far mens han snakket i telefon med sin fraskilte kone. Hun ringte umiddelbart nødnummeret 911.

- Han tvang sønnen min til å fortelle meg at han skulle dø, sa Christy Adams til damen på sentralen.
Politibetjenten Mason Paramore kjørte så fort han kunne til farens husvogn ute på landsbygda i Pitt County i North Carolina. Paramore minnes at ett eneste lys skinte ut gjennom et av
vinduene i campingvognen. Han snek seg mot inngangsdøren, tett opp mot veggen for ikke å bli sett innenfra.

I neste øyeblikk hørte han et skudd, fulgt av stillhet. Flere politifolk var kommet til stede, og stormet nå inn i vognen. Jesse og hans far, C.J. Adams, lå på sengen med skuddsår i
hodet. Begge så ut til å være i live. Gutten gispet etter luft, krøket seg sammen og klynket. Ambulansehelikopteret landet rett utenfor.

- Ta babyen først, sa Paramore til redningsmannskapene.
Moren ventet ikke langt unna. Han kjørte henne til sykehuset, med en hånd på rattet mens hun knuget den andre. Hun holdt den fremdeles idet de løp inn på sykehuset, der

sykepleierne fortalte henne at Jesse var død.
- Vær så snill, la meg vugge ham i søvn en siste gang, ba moren.
Paramore så henne omfavne sønnens døde kropp. I begravelsen for Jesse takket morens familie politimannen. – Takk for hva da, tenkte Paramore. – Jeg kunne ikke hindre at han

døde. Jeg reddet ikke et liv. Hva var det jeg gjorde?
Moren ga Paramore et bilde av Jesse, kanskje for å hjelpe ham til å glemme inntrykkene fra campingvognen. – Jeg vil at du skal huske hvordan gutten min egentlig så ut, sa hun. Han

tok imot bildet og hengte det på veggen i stuen hjemme.

På obduksjonsbordet
I august ble ni barn drept, blant dem Emma og Richard Rosovich. Politiet opplyste at moren skjøt dem tre ganger hver, etter at kjæresten hennes hadde truet med å forlate henne.

For Jennifer Gardetto, som gjennomførte obduksjonen i Pima County i Arizona, er de to barna ML12-1935 og ML12-1936. Gardetto liker ikke å dvele ved livene til kroppene hun
obduserer. – Når du følger den vanlige rutinen, så tenker du ikke på det, sier hun. – Jeg forsøker å være en uhildet medisinsk observatør, og holder alt annet utenfor.

ML12-1935 er Emma. – Dette er den upreparerte kroppen til et barn av kvinnekjønn. Den måler 1,06 meter, veier 28 kilo og ser ut til å samsvare med den oppgitte alder på fire år,
skrev Gardetto. Hun klemte på Emmas hud og registrerte sårene. To kuler hadde truffet piken i brystet. Et tredje hadde rammet henne i nedre del av ryggen.

- Et par gule metall-øreringen og et par prydet med rosa stener sitter i ørene, skrev obdusenten. – Røde bånd og en rød spenne er i håret, som er bundet opp i en hestehale. Noe rød
neglelakk er på stortåen på høyre fot.

ML12-1936 er Richard. – Dette er det upreparerte liket av et mannlig barn, åpenbart i samsvar med den oppgitte alder på 17 måneder, skrev hun. Kroppen er kledd i en rød, kortermet
skjorte. En bleie og en rød-blå skotskrutet shorts sitter over midjen. Et par rosa-hvite sokker og et par rød-svarte sko sitter på bena.

Barn og død, en rektors dilemma
I september ble fem barn drept, blant dem Khalil Singleton. Åtteåringen lekte med en venn i bestemorens hage i Hilton Head i South Carolina en lørdag kveld da han ble truffet av en
kule fra en våpenkrangel i nabolaget. Rektor på barneskolen, Jill McAdden, måtte tenke over hvordan hun skulle fortelle den triste nyheten til de andre elevene.

Ni av dem bodde i samme gate som Khalil. Hun besøkte dem hjemme alle sammen.
Ytterligere 19 elever som hadde gått sammen med Khalil i andre klasse året før kjente ham best. Disse var nå fordel på åtte tredjeklasser. Rektor ba klasseforstanderne ta seg nøye

av dem.
De 900 andre elevene på skolen fikk beskjed om at Khalil var død, men lærerne skulle ikke fortelle hvordan det var skjedd. Rektor ville overlate det til foreldrene.
Men elevene hadde masser av spørsmål. Hva skulle skje med Khalils pult? Hvem skulle levere bøkene hans tilbake til biblioteket? Begravelsen foregikk med åpent kistelokk. Etterpå

lurte noen av medelevene på om han virkelig var død, eller om han bare sov. Og hvorfor lå Khalils favorittbok oppe i kisten hans?
McAden og hennes lærerkolleger hadde forsøkt å tenke gjennom alle detaljer, men det var simpelthen for mye. – Da skolebussen kjørte forbi drapsstedet, var det mange som stirret

og pekte på huset og politifolkene på åstedet, sier McAden. – Jeg skulle ønske vi hadde tenkt på det, og jeg skulle gjerne ha vært med på bussen selv.

Naboen hørte hyl, gjorde ingenting

Filmbransjen i New York frykter de blir fratatt filmpistolene
Nye, stenge våpenkontrollover kan gjøre slutt på «kiss, kiss, bang, bang».
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I oktober døde tre barn til, blant dem Jorge Duran, en treåring fra Toledo som ble skutt av sin egen far.
Den kvelden drapet skjedde, hørte naboen Paula Murray hyl og skrik gjennom veggen i leiligheten. En kvinne ropte «Hva er det du gjør? Å, gode gud!» Fem skudd fulgte.
- Hørte du det, minnes Murray at hun spurte sin 27 år gamle sønn.
- Det lød som revolverskudd, svarte han.
Klokken var like over ni om kvelden, og det var mørkt ute. Murrays mobiltelefon var død. Det var ikke uvanlig å høre bråk og slåssing fra naboleiligheten. Hun forsøkte å glemme det

hele.
På den andre siden av veggen var Jorges mot døende. Spedbarnets far grep fatt i gutten og tok ham med seg til et hus i nabolaget, der han fyrte av flere skudd. Ett av dem drepte
gutten. Politiet var kommet til stedet, og skjøt og drepte faren.

Noen måneder senere fikk Murray et brev fra guttens bestemor, som klandret henne for datterens og barnebarnets død. Murray forteller at hun leste brevet om og om igjen. Hun
begynte å gå hos en psykiater, som tok fra henne brevet og ødela det. – Jeg skulle ønske jeg ikke hadde vært hjemme den kvelden, sier hun i dag. – Jeg vil helst be om unnskyldning.
Jeg ønsker å si at jeg kunne ha gjort mer, selv om jeg ikke drepte den lille gutten hennes. Det var ikke jeg som trykket på avtrekkeren.

Hun passerer nesten daglig kirkegården der Jorge ligger. For litt siden kjørte hun inn gjennom porten. – Jeg var fristet til å spørre om hvor guttens grav ligger. Jeg skulle gjerne vist
ham min respekt, men jeg føler meg for skyldig.

Ruset på metamfetamin
I november ble fem barn drept. Blant dem var 10 år gamle Julia Schuster og hennes seks år gamle bror Luke. Det skjedde i den avsidesliggende New Town i North Dakota. De døde
sammen med bestemoren og en 13 år gammel bror da en mann sparket inn døren til plankehytten de bodde i og åpnet ild. Den 21 år gamle revolvermannen hadde flere ganger vært i
trøbbel, og var nå ruset på metamfetamin.

Nyheten om drapene spredde seg raskt gjennom den lille byen. Nesten alle kjente både Schuster-familien og familien til drapsmannen Kalcie Eagle. Han skjøt seg selv senere
samme dag. – Det var mye hvisking og tisking, sier Marilyn Levine, en pastor som bodde i presteboligen nær huset der drapene fant sted.

Noen kritiserte Eagle-familien for å ha gitt deres problem-sønn så lett tilgang på våpen. Andre mente at narkotikaen hadde utløst tragedien. Kanskje også videospill fulle av vold
medvirket, sa andre. Kanskje gjerningsmannen simpelthen var ond.

Ett spørsmål hadde samtlige: Hvorfor dreper noen et barn?
Tilgivelse?
Pastor Levine fikk plutselig ansvaret for å forklare det uforklarlige. Hun forsøkte å preke tilgivelse.
- Dette var en tragedie for begge familier, sier hun. Begge er i sorg.
Men spørsmålet fortsetter å plage folk i New Town i North Dakota, akkurat som i Newtown i Connecticut, der 20 barn ble drept 14. desember 2012.
Dette var ikke de eneste dødsfallene i desember. Før Newtown ble en åtte år gammel jente drept av sin far. Og etter Newton kom enda ett: En fireåring ble drept i kryssilden mellom

gjenger som skjøt på hverandre. Med det kom tallet på drepte barn opp i 91 før 2012 gikk over i historien.
Norsk enerett: Aftenposten
Oversatt av Aasmund Willersrud
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BARN DREPT I NORGE, 2009-2013

2013:
27.11: Ettåring funnet død i bolig i Vanvikan i Sør-Trøndelag. Foreldrene siktet for legemsbeskadigelse under særdeles skjerpede omstendigheter. Ikke drap

10.10: Treårig gutt drept på Stord. Tretten år gammel fosterbror pågrepet og siktes for drap. Henlegges på grunn av gjerningmannens alder, saken overføres til barnevernet.

2012:
Ingen drapsoffer under 18 år.

2011:
Ingen drapsoffer under 18 år. (Må presiseres at terroraksjonene 22.7 holdes utenom drapsstatistikken)

2010:
1.3.2010: Far og sønn funnet døde i hjemmet i Haugesund. Faren drept sønnen og begått selvmord etterpå.

22.9.2010: Mann dreper sin kone og tre døtre på 9 år, 7 år og et spedbarn i Oslo, begår selvmord etterpå.

10.10.2010: Ettårig jente funnet død av drukning i hjemmet i Oslo, moren siktes for forsettlig drap ett år etter.

2009:
1.11.2009: 15-årig jente drept av 19-årig gutt, Skaun, Sør-Trøndelag.
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Gode Tilbud

Er du singel?
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