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Kovács N. László 
A gyermekvédelem közbelépését szeretné a túlsúllyal küzdő gyermekek szüleivel szemben 
vezető elhízáskutatók egy csoportja – írja a The Guardian. 32 amerikai katona követett el 
öngyilkosságot az elmúlt hónapban – ismerteti a CNN. Az Egyesült Államok hadseregében a 
vietnami háború óta nem oltották ki ennyien a saját életüket egy hónap leforgása alatt.

The Guardian (guardian.co.uk) 

A gyermekvédelem közbelépését szeretné a túlsúllyal küzdő gyermekek szüleivel szemben vezető 
elhízáskutatók egy csoportja. A londoni University College gyermek-egészségügyi kutatói úgy vélik, ha a 
szülő hosszú távon képtelen megoldani gyermeke súlyproblémáit, az államnak kell közbelépnie. 

„Ha egy szülő nem hajlandó törődni gyermeke krónikus betegségével (asztma, cukorbetegség, epilepszia 
és hasonlók), régóta bevett gyakorlat, hogy felveszik a gondatlanok gyermekvédelmi regiszterébe – írja 
a tanulmány. – Azt javasoljuk, hogy hasonló büntetést vonjon maga után az is, ha a gyermeket komoly 
elhízás fenyegeti, és a szülő mégsem tesz ez ellen semmit, annak ellenére, hogy tisztában van a 
kockázattal.” 

Ez a dr. Russel Viner által vezetett tudóscsoport szerint a gyakorlatban azt jelenti, a szülőt 
nyilvántartásba vehetik, ha nem hajlandó specialistához fordulni, vagy elhanyagolja a már megbeszélt 
viziteket. A legsúlyosabb eset azonban az, ha „aktívan akadályozza a súlyproblémát megoldani hivatott 
terveket”. Különösen komoly büntetés járna, ha a kövérség már a gyerek egészségét veszélyezteti, 
például magas vérnyomást okozva. 

Viner leszögezi azonban, a csoportja által felvázoltak csupán egy még komoly megfontolást érdemlő terv 
első tollvonásai, hiszen nehéz megállapítani, mikor jelez valós gondatlanságot egy elhízott gyermek. „Az 
evés rendkívül jó dolog, és minden szülő szereti jó dolgokkal ellátni gyermekét” – magyarázza. 

A kutatók párhuzamot vontak a gyermekkori szexuális és fizikai bántalmazás és a későbbi elhízás között 
is. Mivel ilyen témájú kutatás még nem létezett, megpróbáltak statisztikákat felállítani: többek között 
megállapították, a zsírleszívó műtétet választók harmadát gyermekkorában valamilyen módon 
bántalmazták. „Egy biztos: a különösen súlyos elhízással küzdők esetében komoly gyanúval kell 
közelítenünk a szülők felé” – állapítja meg a tanulmány. 

CNN (cnn.com) 

32 amerikai katona követett el öngyilkosságot az elmúlt hónapban. Az Egyesült Államok hadseregében a 
vietnami háború óta nem oltották ki ennyien a saját életüket egy hónap leforgása alatt. 

A csütörtökön nyilvánosságra hozott számok szerint huszonegyen közülük aktív szolgálatot teljesítettek, 
míg tizenegyen már otthon, a Nemzeti Gárdában vagy a tartalékosok között tartózkodtak. Hét öngyilkos 
katona állomásozott Irakban vagy Afganisztánban. A júniusi adatok meglepték a sereg illetékeseit, mivel 
január óta (akkor 28 katona döntött úgy, hogy megválik az életétől) az elmúlt hónapokban fokozatosan 
csökkent az öngyilkosok száma. 

„Nem lehet kiemelni egyetlen posztot, tábort, alakulatot sem – magyarázza Chris Philbrick ezredes, a 
sereg öngyilkosság-megelőző munkacsoportjának vezetője. – Nem lehet egyszerű választ adni a 
kérdésre, hogy miért teszik ezt a katonáink. A szolgálat tagjait rendkívül sok stressz éri, komoly 
kihívásokkal kell megküzdenünk. Csupán ennyit tudok mondani.” 

A hadsereg az eseményekre reagálva új, megelőző célú videót tett közzé a honlapján, melytől azt 
remélik, valóban képes lesz megszólítani a katonákat. A „Vállat a vállhoz: sosem adom fel” címet viselő 
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alkotás igaz történetet mond el valódi szereplőkkel: Joseph Sanders közlegény úgy döntött, véget vet az 
életének, miután imádott felesége bejelentette, elválik tőle. Állához szorította a fegyvert, és meghúzta a 
ravaszt, a puska azonban nem sült el. Amikor Sanders szétszerelte a gyilkos eszközt, észrevette, hogy 
egy létfontosságú, ám apró alkatrész hiányzik: később megtudta, egyik bajtársa távolította el azt, mivel 
látta barátján a közelgő öngyilkosság jeleit. 

Philbrick reméli, ez a felvétel jobb fogadtatásban részesül majd, mint tavalyi elődje, melyet a nyilvános 
vetítéseken egyszerűen kinevettek a katonák, és még az öngyilkossággal küzdő ezredes szerint is „béna” 
volt. Ezúttal igazi katonákat és igaz történetet használtak, remélve, hogy a katonák ezúttal képesek 
lesznek azonosulni a látottakkal. 

Az öngyilkosság rendkívül súlyos probléma az amerikai hadseregben: tavaly 245 katona oltotta ki az 
életét, míg 2010 első fél évében már 145. Ez majdnem annyi, mint a brit csapatok háborús vesztesége 
(497) a két megszállt országban a hadiesemények kezdete óta.


