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om familjen flyttade tillbaka till Portugal. Tillva-
ron där är till och med fattigare än här i Spanien.

■■■

Den ekonomiska utvecklingen har varit
mycket bra i EU under de senaste åren. Visser-
ligen har tillväxten från 1990-talets rekordår av-
tagit och konjunkturen är på väg ner i en svacka
men fortfarande är prognosen god för samtliga
15 medlemsländer. Välfärden är väl förankrad,
som politikerna brukar säga.

Ett samhälle är dock aldrig starkare än sin
svagaste länk. Det finns sociologer som anser
att man kan se nivån på ett samhälles välfärd
genom att studera levnadsförhållandena för de
sämst lottade barnen.

■■■

tanför ingången till varuhuset Lafayette
mitt i centrala Paris sträcks en tiggande
barnhand mot alla som passerar. En me-

delålders man har slagit sig ner här tillsammans
med sin son som han håller i famnen.

–Snälla, mumlar pojken till förbipasserande
och försöker hejda dem med sin vädjande hand
och tomma pappmugg från McDonalds.

Det är lunchtid och kommersen är som mest
intensiv. Ingen som är på väg in i eller ut från
köptemplet kan undgå att se tiggarpojken.

Han heter Sorino och är åtta år.
–Vi har tre barn i familjen och inget jobb, vad

annat kan vi göra än att tigga, säger pappan.

”Hjälp mig! En liten slant”
Familjen kommer från Rumänien och bor

långt utanför Paris, i ett område vid sidan av en
motorväg där de har fått en tillfällig bostad i en
husvagn. Resan in till stadens centrum tar när-
mare en timme varje dag. Far och son åker för
sig. Mamman och flickorna för sig. Sedan tigger
de hela dagen.

Sorino går inte i skola. Det gör inte heller
några av hans syskon, berättar pappan. Barnen
behövs för att tigga.

–Hjälp mig, säger tiggarpojken. En liten slant.
■■■

Om några dagar kommer ledarna för EU:s 15
medlemsländer till Stockholm för ett första
toppmöte under Sveriges ordförandeskap. De
stora frågorna som ska diskuteras är sysselsätt-
ningen, miljön och EU:s utvidgning. 

Ett stort bekymmer som också kommer att
tas upp är det minskade barnafödandet, det är
brist på barn i EU.

Ska minska utslagning i EU
Ingela Thalén har det övergripande ansvaret

för barnfrågor i Sveriges regering. Hon försäk-
rar att hon arbetar för att EU också ska ta upp
frågor som rör barnens situation:

–Det finns ett samarbete på det sociala områ-
det som bland annat handlar om att minska den
sociala utslagningen inom EU och detta inne-

fattar naturligtvis också barnen, säger Ingela
Thalén.

Enligt den svenska barnministern är arbetslö-
sa föräldrar, avsaknad av barnomsorg och skola
med bra kvalitet allvarliga problem för många
av unionens barn. 

Sverige lägger ner ett stort arbete på att öka
intresset för barnfrågor inom unionen, anser
Ingela Thalén:

–Vi vill att barnperspektivet ska genomsyra
allt EU:s arbete, säger hon. Många av de sven-
ska ministrarna har till exempel lyft fram bar-
nens situation inom områden som asylfrågor,
människohandel och mediefrågor för att bara

nämna några. Vi diskuterar också med kommis-
sionen, parlamentet och andra institutioner om
hur barnfrågorna kan hanteras.

Enligt Unicefs beräkningar är 2,6 procent av
Sveriges barn fattiga.

–Även om vi anser att det inte är bra förrän
fattigdomen är helt utrotad så kan man ändå
konstatera att Sverige har den lägsta siffran av
alla EU:s medlemsländer.

■■■

et är fortfarande förmiddag i zigenarläg-
ret i Rom. En av männen berättar att det
är första gången som några andra främ-

lingar än poliser och socialinspektörer vågat sig
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Betina,15, har levt  

De här 
barnen 
har blivit så
svårt miss-
handlade av
livet att de
inte längre
litar på
någon 
vuxen.

”VI TIGGER
OCH STJÄL”
Henrich och Wolf-
gang, 14 och 16 år, är
två av gatubarnen i
Berlin, Europas mäk-
tigaste huvudstad.

När det är kallt so-
ver de i tunnelbanan,
på bussar och i riv-
ningshus, när det blir
varmt kan de klara
sig utomhus i parker.

–Vi tigger för att få
pengar till mat men
knycker också en
del, säger Heinrich.

●Fortsättning från förra sidan:

KVÄLL I TUNNELBANAN I skydd av skymningen dyker gatubarnen upp på
tunnelbanestationen Berlin Alexanderplatz: Linda, 12, Marie, 14, Ewa, 16, och alla de

I Tyskland finns tusentals barn som lever på gatan. Barn som rymt från     

Socialarbetare 
i Berlin.
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