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DE GLÖMDA

EU-BARNEN

15

på gatan i flera år
”
Ibland, någon
natt i månaden,
är jag hemma
hos min mamma
för att byta kläder
och sova, men
hon går på knark
och horar så
där kan jag
inte stanna.

Berlin

TYSKLAND

TU

– Att leva så här är inte värdigt liv, säger mamman till Sebastian.
Kvinnans lilla pojke dog men hon väntar redan ett nytt barn. Hon vill inte säga mer och
drar sig tillbaka in i husvagnen. Det börjar bli
allt mer spänt i lägret. En av männen säger att
det är hög tid att gå.
– Vi har det svårt, mycket svårt, upprepar han
ännu en gång när han tar farväl. Vi vill jobba
men får inga jobb. Vi har inget annat val än att
tigga och stjäla och låta barnen hjälpa till med
att skaffa pengar.
■■■

Enligt beräkningar som gjorts av EU-kontoret i Bryssel finns det tolv miljoner romer i världen och av dessa lever åtta miljoner i Europa.
Romerna är därmed en av EU:s största etniska
minoriteter.
De flesta västeuropeiska romer är sedan
länge integrerade i samhället. De flyttar inte
mer än andra europeiska folkslag och lever ungefär som andra EU-medborgare.
Under senare år har dock krigen på Balkan
och Östeuropas ekonomiska problem lett till att
stora grupper av östeuropeiska romer tvingats
lämna sina hem. Dessa statslösa romer lever i
dag som nomader inom EU:s gränser. Deras situation är svår. Speciellt i södra Europa. Där är
de de fattigaste av de fattigaste.
■■■

et börjar dra ihop sig till kväll vid tunnelbanestationen Berlin Alexanderplatz och i
skydd av skymningen så dyker också gatubarnen upp.
I Tyskland finns tusentals barn som likt Wolfgang och Hernrich lever på gatan. Barn som
rymt från misär och social utsatthet, som kommer från det forna Östtyskland och Österrike
men också från Östeuropa.

D

”Ingen vill se oss”

andra. Många har bott på gatan i flera år. Betina, 15, sätter sig mot väggen och äter lite makaronistuvning som hon
fått från en av välgörenhetsorganisationernas soppkök. I säcken bredvid sig har hon allt hon äger.

– Vi vill att barnperspektivet ska genomsyra allt EU:s arbete,
säger
barnminister
Ingela Thalén.

in i deras läger, och poliserna brukar aldrig stiga
ut ur sina bilar.
I ett år har de levt här i utkanten av den italienska huvudstaden, i ett före detta fabriksområde som var soptipp innan familjerna blev anvisade platsen. De är zigenare, romer som folkgruppen numera kallas. Ursprungligen kommer de från Bosnien. Innan de hamnade här
hade de rest runt i Italien, Frankrike och Spanien.
– Vi är inte välkomna någonstans, och ingenstans fick vi något jobb, säger en av männen.
Ingen av dem vet exakt hur många människor
det är som bor i lägret, någon gör en gissning

och säger 1 000 medan en annan tror att de är
400. Sammanlagt är de närmare hundra familjer.
– Man kan inte hålla räkning på alla ungar, de
flesta har ju minst fyra, och därför är det svårt
att veta exakt hur många vi är i lägret.
Det finns en handfull zigenarläger liknande
detta utanför Rom, liksom utanför andra sydeuropeiska metropoler som till exempel Aten,
Barcelona, Madrid, Lissabon, Marseille …
Deras husvagnar är i ett bedrövligt skick.
Sönderslagna rutor som täckts över med plast
och papp, trasiga väggar. Mellan sönderrostade
bilar och sophögar har några familjer byggt sig
enkla bostäder av plank och spånskivor.

I Berlin är Alexanderplatsen en av de stora
samlingsplatserna. Polisen håller visserligen
koll på dem och ordningsvakter jagar ut dem ur
tunnelbana och vänthallar. De stör ordningen.
De stjäl.
– Men vi finns överallt, säger Wolfgang.
– Fast ingen vill se oss, säger Henrich. Ingen
annan än snutarna.
Linda och Marie är 12 och 14 år och har varit
på rymmen sedan flera månader tillbaka. Där
finns också Ewa och Betina som är 16 och 15
och som varit på rymmen i flera år.
Om man talar med dem har de alla samma
trista historia att berätta: en far som antingen aldrig fanns i deras liv eller som var en
misshandlande tyrann, och en mor som
hade nog av sina egna
sociala problem och
därför inte lyckades ta
hand om sitt barn.
– Ibland,
någon
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misär och social utsatthet ofta från det forna Östeuropa

De tigger
– i stället
för att gå
i skolan
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