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undarna är de första som rusar
till mötes. Sedan kommer ungar-
na, små vilda barn i smutsiga och
slitna kläder och tovigt hår. Fle-
ra av dem är barfota trots att det
är bitande kallt denna förmid-
dag i mars år 2001.

Barnen har avbrutits i sin lek
med en död råtta.

Vanligtvis brukar råttorna bara komma fram
när det är mörkt men i morse lyckades barnens
pappa slå ihjäl en som oförsiktigt sprang ut i
solljuset. Fet, blodig och äcklig ligger den nu
mitt i lägret. Hundarna och barnen är där och
petar.

–Men den här råttan är ändå inte lika stor
som den som bet mig, säger en pojke.

Han heter Nicolas, är fyra år, och bror till
barnet vars död de italienska tidningarna be-
rättade om i morse. Tillsammans med sina tre
syskon bor han här i zigenarlägret i Muratella,
i utkanten av Rom.

Råttbettet vill inte läka
På benet har Nicolas ett rödfnasigt ärr från

råttbettet. Det har inte velat läka riktigt, säger
hans pappa bekymrat och tar tag i pojken för
att han ska visa upp skadan.

–Ge mig pengar, säger Nicolas.

Vid eldstaden bakom husvagnen där famil-
jen sover lagar två kvinnor mat. Männen står i
grupper på den öppna planen, röker och sam-
talar. Luften är tjock av brandrök och stanken
från sura hushållsopor, urin och träck. Några
yngre män hänger över motorhuven på en bil,
bildelar ligger upplagda över gruset. De minsta
barnen håller sig runt mammorna medan de

något äldre leker på soptippen bland rostiga
konservburkar, byggskrot och avfall.

Nej, barnen går inte i skolan, berättar män-
nen.

–Det har inte blivit av, säger en pappa.
Hundarna morrar fortfarande misstänksamt.
Nicolas lillebror Sebastian blev bara 14 må-

nader gammal.

H

DE GLÖMDA      EU-BARNEN

Här leker barnen 

”Ytterligare ett barn har
dött i nomadlägret.” Den
3 mars i år rapporterade
de båda Romtidningar-
na La Repubblica och Il
Messaggero om döds-
fallet i zigenarlägret. Un-
der det senaste året har
sex småbarn avlidit till
följd av undernäring och
köld. En socialarbetare
som slagit larm konsta-
terar att dödssiffran är
onormalt hög med tanke
på att det bara bor 400
människor i lägret.

Nyheten är placerad
på en undangömd plats
på lokalsidorna. Den
stora nyheten den här
dagen handlar om EU:s
ekonomiska politik.

I nomadlägret har
fattigdomen dödat
sex unga på ett år
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Mitt i lägret utanför den italienska huvudstaden Rom eldar familjerna
sopor för att hålla värmen. I lägret bor cirka 400 människor.
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