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Katastrofer
lammer
Asien og
Stillehavet
N I aftes havde katastrofemandskab intet overblik over
følgerne af jordskælvet i
Indonesien.
N En tsunami ved Samoa har
kostet langt over 100 livet,
mens både Filippinerne og
Vietnam rydder op efter
tyfonen ”Ketsana”.
LARS FROM
lars.from@jp.dk

Asien og Stillehavet er lige nu
ramt af tre store naturkatastrofer, der har kostet flere
hundrede mennesker livet,
gjort titusindvis hjemløse og
påført de ramte lande udgifter til oprydning i milliardklassen.
Hos Dansk Røde Kors betegner pressechef Hans Beck
Gregersen situationen som
»fuldkommen vanvittig«.
På den indonesiske ø Sumatra var flere tusinde mennesker sent i aftes spærret inde under ruiner og murbrokker, efter at et jordskælv med
en styrke på 7,6 på richterskalaen i går omkring middagstid (dansk tid) ramte havet ud for Sumatra. Antallet
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af omkomne var i aftes opgjort til mindst 75, men det
ventes at stige.
Ifølge Dansk Røde Kors’
landechef i Indonesien, Peder Damm, er alle telefoner
og alt el brudt sammen i katastrofeområdet.
Udover de omkomne er
mange huse ødelagt, fortæller pressechef Hans Beck Gregersen, der tror, at antallet af
omkomne efter jordskælvet
kan blive meget højt.
»Peder Damm frygter, at
der er rigtig mange omkomne, og han tror, det bliver
grimt,« fortæller Hans Beck
Gregersen efter at have talt
med landechefen.

Jordskælv og flodbølge
Katastrofen ramte, mens hele verden havde blikket rettet
mod den lille østat Samoa i
Stillehavet ud for Australien
og New Zealand. Her ramte et
andet jordskælv et lille døgn
tidligere (tirsdag aften dansk
tid) undergrunden under havet og sendte en tsunamibølge mod Samoa. Mange af de
små øer og isolerede øsamfund blev ramt voldsomt af
en flodbølge på mellem halvanden og fem meter.
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Samoa
Samoa er en selvstændig stat
bestående af ni øer i Stillehavet. Landet ligger omkring
2.900 kilometer nordøst for
New Zealand.
Samoas samlede areal er
2.831 kvadratkilometer,
hvilket er lidt mindre end Fyn.
Øgruppen består af de to større øer Savaii og Upolu, de to
små øer Apolima og Manono
og fem ubeboede småøer.
Hovedstaden hedder Apia og
ligger på nordkysten af Upolu.
Der bor omkring 180.000 indbyggere i Samoa, flest langs
kysten.

Amerikansk Samoa
Den amerikanske del ligger øst
for Samoa. Det er USA’s sydligst beliggende territorium.
Pago-Pago, hovedstaden på øen Tutuil i Amerikansk Samoa, blev hårdt ramt af tsunamien efter jordskælvet natten til onsdag. Foto: AP

Værst ramt er Samoa, hvor
mange lig i går skyllede op på
stranden og blev bragt ind på
Tupua Tamasese-hospitalet i
hovedstaden Apia. Onsdag
blev antallet af omkomne
opgjort til mindst 113, men
mange savnes fortsat.
»Tsunamibølgen
ramte
især Tonga og Samoa, hvor
15.000 har mistet deres hjem
og flere end 100 er omkommet. Det er nogle meget sårbare samfund med mange
mennesker, der bor på små
øer,« fortæller Hans Beck
Gregersen.
»Man har ikke noget totalt
overblik, men hjælpen er
fremme. Fra Danmark har vi
sendt penge og står stand by

for også at sende folk, hvis
det er nødvendigt.«
Det er kun få dage siden, at
tyfonen ”Ketsana” ramte
først Filippinerne og siden
Vietnam. I Filippinerne blev
80 pct. af hovedstaden Manilla sat under vand, og
mindst 300 mistede livet. I
Vietnam lykkedes det at evakuere tusindvis af mennesker, ligesom et katastrofeberedskab med mangrover
langs kysten virkede og gjorde tabstallene mindre end
frygtet.

Huse brød sammen
Jordskælvet, der i går ramte
Indonesien tæt på byen Padang, kan ikke sammenlig-

nes med den store tsunamikatastrofe, der anden juledag
2004 kostede 232.000 mennesker livet.
Skælvet dengang var på
9,15 på richterskalaen, mod
de 7,6-7,9, som skælvet i går
nåede op på. Men epicentret
for skælvet i 2004 lå kun 600
km nordvest for Padang, så
det nye skælv sendte i går
chokbølger
gennem
de
900.000 indbyggere i Padang. Ikke mindst fordi mange huse brød sammen og flere
brød i brand.
Den indonesiske by læner
sig da også konstant op af
den helt store katastrofe, mener Danny Hilman Natawidjaja, geolog på The Indone-

Øgruppens areal er blot 199
kvadratkilometer og består af
seks øer.
Hovedstaden Pago-Pago ligger
på den største ø, Tutuila.
Antal indbyggere er knap
66.000.

sian Science Institute. I februar sagde han bl.a.:
»Padang ligger lige ovenpå
det område med størst risiko
for et jordskælv med en styrke på 8,9. Hele byen kan
drukne som følge af en tsunami, hvis sådan et jordskælv
kommer,« advarede han.
På søndag holder Dansk
Røde Kors sin store landsindsamling, hvoraf en del af
pengene skal gå til katastroferne i Asien og Stillehavet.

Løkke fik gode ideer af Sarkozy
N Protektionistiske trusler fra
Frankrig tager ikke optimismen fra den danske statsminister, som i går mødtes
med den franske premierminister, François Fillon, og
den franske præsident,
Nicolas Sarkozy.

Lars Løkke Rasmussen og Nicolas Sarkozy
drøftede først og fremmest klimatopmødet
i København under deres arbejdsfrokost.
Og så er de to statsledere blevet dus.
Foto: Remy de la Mauviniere/AP
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Lars Løkke Rasmussen spiste
i går arbejdsfrokost med den
franske præsident, Nicolas
Sarkozy, med klimaet på
dagsordenen.
Den danske statsminister
gik fra mødet med konkrete
ideer til at komme tættere på
en klimaaftale på topmødet
til december i København –
ideer, som han i morgen introducerer den amerikanske
præsident, Barack Obama,
for.
Mødet var ifølge Lars Løkke Rasmussen en fortrolig
konversation i en atmosfære
af »læg nu papirerne til side
og lad embedsmændene holde en pause, for nu diskuterer vi politik«.
Den franske præsidents
engagement forsikrede Lars
Løkke Rasmussen om, at

Frankrig bakker fuldstændigt op om at finde en løsning til december.
»Sarkozy er mere erfaren
end jeg, der er en relativ ny
statsminister. Og jeg forlader
nu Paris med både håb og optimisme,« lød det fra den
danske statsleder, der er blevet dus med Nicolas Sarkozy.

Franske trusler
Nicolas Sarkozy har tidligere
truet med at indføre en europæisk importtold for de lande, der ikke lever op til visse
miljøkrav, hvilket Lars Løkke
Rasmussen ser som en
»fransk løftet finger mod
hvad der kan ske, hvis ikke
man får en tilstrækkelig ambitiøs klimaaftale«.
Statsministeren gjorde det
efter mødet klart, at hele ver-

den må forstå, at det ikke
kun er den industrialiserede
verden, der har et ansvar. Det
har udviklingsøkonomierne
også – specielt vækstøkonomier som Kina og Indien. Og
at det er i det lys, den franske
trussel skal ses.
»Det er stok og gulerod. Et
element i den internationale
klimaaftale skal være en finansiering, der sikrer, at vi
kan få teknologioverførsel,
så de lande, der ikke kan løfte
denne opgave af sig selv økonomisk, både får økonomi
og teknologi til at kunne gøre det. Det er guleroden.
Franskmændene lægger derefter stokken ved siden af og
siger, at der skal falde penge,
hvis visse lande ikke lever op
til aftalerne.«

