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Aftonbladet i Västeuropas värsta slumområden

”LILLEBROR FINNS INTE MER” Pojkarnas lillebror Sebastian blev bara 14 månader. Han dog av lunghinneinflammation orsakad av undernäring och köld. – Min lillebror finns inte mer, säger Nicolas, 4 år, som bor med sina bröder i zigenarlägret i Muratella i utkanten av Rom.

Barnen dör av svält
och kyla – mitt i EU
● Sebastian blev bara 14 månader gammal. Han dog av svält och kyla, av fattigdom, i
en kåkstad i utkanten av Rom.
● Sabina var elva år när hon såldes av sina föräldrar till en liga av människosmugglare. De
krossade hennes höft för att hon skulle fungera
bättre som tiggare. I dag hålls hon gömd i ett ”säkerhetshus” någonstans i Belgien.
● Johan, 13 år, körde upp en spritindränkt tampong i ändtarmen i en förort till Stockholm. För
att bli full snabbt, för att glömma sin egen verklighet.
Men vem bryr sig?
På fredag intar cirkus EU Stockholm.
15 statsministrar, 15 finansministrar, 16 utrikesministrar och tre presidenter kommer i sina egna jetplan. De kommer att forslas runt i limousiner, äta snittar och skåla i champagne.

De kommer att tala allvarligt med varandra
och med oss. Trots att Göran Persson inte vill
kommer det säkert att handla om galna kor,
mul- och klövsjuka, franska bönder och kompensation.
Och kanske, men bara kanske, kommer de att
nämna barnen i EU. De ofödda barnen, de som
behövs för att vi ska få en trygg och behaglig ålderdom. Men ingen kommer att tala om Sebastian, Sabina, Johan eller de dryga två miljoner
EU-barn som lever i extrem fattigdom.
För vem bryr sig?
Känn på siffran två miljoner. Det är lika
många som bor i Stockholm, Göteborg och
Malmö. Tillsammans. Och vi talar om riktig fattigdom. De har varken varmvatten eller toalett.
I två månader har Aftonbladets Thomas
Gustafsson (text) och Joachim Lundgren

(bild) rest runt i elva av EU:s 15 medlemsländer. De har varit i Rom och Paris, Berlin och
Glasgow...
Men de har inte varit på Champs-Élysées eller vid Spanska trappan utan på ställen som faktiskt inte borde få finnas i det rika EU.
De har kommit tillbaka, upprörda och skakade och berättat om vad de sett.
I tre dagar ska Thomas Gustafsson och Joachim Lundgren rapportera om fattigdom och
tiggeri, om barn som säljer sina kroppar för
pengar, om våld och droger.
Det handlar om barnen,
våra barn, på EU:s bakgård.
De leker
Och vem bryr sig?
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