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Skjulen i kåkstaden är byggda av spånskivor och udda brädor.
Vissa tak är täckta av plåt, andra bara med plast. Kyla och fukt
tränger in. Enda sättet att hålla värmen är att elda byggsopor.

”

Marica föll
rakt in i den
öppna elden.
Därför har hon
båda sina
händer lindade
i bandage.
– Aj, aj! säger
hon om man
frågar hur
det känns

opereras för att Marica ska kunna använda dem. – Att bo så här är värst för barnen, säger
mamman och hyschjar Maricas lillebror, Elias, två månader.

Pojkarna Enrique och Alberto leker på soptippen bland bildelar,
stålbalkar, rör och gamla kylskåp.

ett skjul med plåttak
bebismjuka kinder. Marica har precis lärt sig att
gå, tar sina första stapplande steg i skjulet där
hon bor med sin mor och lillebror Elias, kusiner
och andra släktingar.
I kåkslummen där Marica bor lever ett tusental människor. Området ligger bara 15 kilometer från Madrids finaste affärsgata, längst ut vid
den yttre ringleden M 40.
Som alla småbarn har Marica svårt med balansen. För några dagar sedan gick det så illa att
hon föll rakt in i den öppna elden. Därför har
hon båda sina händer lindade i bandage.
– Aj, aj! säger hon om man frågar hur det
känns.

Eldar byggsopor inomhus
Brännskadorna är svåra. Läkarna gjorde vad
de kunde för att lindra smärtan men så fort
svullnaden har lagt sig måste händerna opereras för att Marica ska kunna använda dem. Läkarbesöken är gratis, det är all akutsjukvård i
Spanien. Däremot måste föräldrarna betala för
medicin. Och hur ska vi ha råd med det? undrar
hennes mamma.
– Att bo så här är värst för barnen, säger

mamman och hyschjar sitt yngsta barn som hon
håller i famnen, lille Elias som bara är två månader.
– Barnen är ju inte lika starka och härdade
som vi vuxna.
Det rinner ur ögonen av den stickande brandröken inne i skjulen. Att elda byggsopor är den
enda värmekällan för dem som bor här. Elektricitet har man inte. Genom att seriekoppla bilbatterier får man ström till några glödlampor.
Uppe från staden har man dragit ner slangar
med kallvatten.
Familjen är ändå lyckosam som har sitt tak
täckt av plåt, andra i kåkstaden har fått nöja sig
med plast. Men väggarna är av spånskivor och
udda brädor och förmår inte långt mot råkyliga
vindar. Fukten tränger igenom golvplanken
som är lagda rakt på stampad jord.
I Madridregionen finns ett dussintal kåkstäder som denna. De finns också i utkanten av alla andra miljonstäder i Spanien och Portugal
där outnyttjad mark vid sidan av motorvägar,
nedlagda industriområden och soptippar ockuperats av utslagna spanjorer, zigenare, portugiser och marockaner.

De flesta som bor i just detta område är portugiser. Barnens mamma kom hit med sina
släktingar redan för 15 år sedan strax efter det
att Portugal och Spanien blivit medlemmar i
EU. De trodde att EU-medlemskapet skulle
göra deras liv bättre.
Mamman lägger mer ved i spisen. Hon är 28
år, har hon berättat, men ser betydligt äldre ut.
Kroppen är märkt av graviditeter, gikt och hårt
arbete. Röken tvingar henne att öppna dörren
och släppa in kylan.

”I skolan får de äta lunch”
Hundarnas aggressiva skall ekar mellan skjulen, en snål och narig vind river i väggar och tak,
regnet skvalar nerför sopberget och det är en
sådan där dag då man är lycklig för att man har
ett varmt och rent hem som väntar.
– Om inte de äldre barnen hade haft skolan
att gå till så skulle livet vara outhärdligt, säger
mamman och suckar.
– Nu är de i alla fall där på förmiddagarna. I
skolan får de också äta lunch en gång om dagen.
Hon tror ändå inte att livet skulle bli bättre
● Fortsättning på nästa sida

kanten av alla andra miljonstäder i Spanien och Portugal

Siffror på
fattigdomen
● 7 procent av unionens invånare har inte
råd att äta kött, kyckling eller fisk varannan
dag.
● 12 procent av unionens invånare har inte
råd att köpa nya kläder.
● 2 procent av unionens invånare har inte tillgång till bad eller duch eller wc.
● 3 procent saknar tillgång till telefon.
Källa: Eurostat
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