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De yngsta blir tiggarbarn
De något äldre tvingas

FLICKORNAS RUM Skyddad från smugglarligan börjar Sabina, 14, hitta vägen till ett nytt liv. På väggarna i säkerhetshuset hänger idolporträtt och i säng-

Sabina
våldtogs
av tre män.
Hon blev
bunden och
slogs medvetslös när hon
skrek. Hon
blev gravid.

● Fortsättning från förra sidan
ofta, maten de fick var usel. På morgnarna kördes barnen ut och placerades i var sitt gathörn
där de sedan fick tigga fram tills det blev mörkt.
Barnen var ständigt övervakade av ligans
medlemmar. Alla pengar de fick tvingades de
lämna ifrån sig. De stannade några månader i
varje stad. Efter en tid i Polen smugglades Sabina vidare in i EU där tiggeriet fortsatte.
När Sabina hade varit tiggarbarn i drygt ett
år våldtogs hon av tre män. Hon blev bunden för att inte kunna göra motstånd. Slogs
medvetslös när hon ändå skrek. Hon blev
gravid.
Sabina var bara 13 år när hon födde sitt barn
men det togs genast ifrån henne. Hon vet inte
vad som sedan hände med barnet. Det såldes
troligtvis vidare till en annan människosmugg-

larliga. Både Sabina och bebisen hade smittats
av syfilis av våldtäktsmännen.
Två dagar efter födseln tvingades Sabina ut
på gatan igen för att tigga.
■■■

andeln med människor, så kallad trafficking, är ett växande problem i den Europeiska unionen. Vid EU:s polisorganisation
Europol, som har sitt högkvarter i Haag, har
man uppskattat att det finns en halv miljon
människor i unionens medlemsländer som utnyttjas av traffickingligor.
Fler än 100 000 av dessa är barn.
De yngsta flickorna och pojkarna används
som tiggarbarn eller säljs till illegala bordeller. De något äldre tvingas ut på gatan
för att prostituera sig. De lagliga bordellerna, i de länder dessa finns, vågar inte an-

H

ställa minderåriga som saknar uppehållstillstånd.
För de maffialiknande traffickingligorna
som står bakom den organiserade människohandeln är det betydligt mindre riskfyllt att
smuggla och utnyttja människor än att handla
med narkotika, tobak eller vapen. De drabbade kvinnorna och barnen vågar nästan aldrig
vittna. Straffen för människohandel är mycket
låga.

Tigger ihop 100 000 kr/månad
Ett tiggarbarn brukar kunna få ihop flera tusen kronor i veckan. Förtjänsten för en liga
som har fem barn kan bli 100 000 kronor i månaden, enligt den europeiska utlänningspolisens beräkningar. På ett år blir det över en miljon i ren vinst. För en ung flicka eller pojke

Enligt Europols uppskattning utnyttjas i dag en halv miljon kvinnor

