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EU-BARNEN

Grekland har
lägst välfärd
■ BNP per capita år
2000:
Luxemburg
188
Danmark
119
Irland
119
Holland
115
Belgien
110
Österike
109
ITyskland
105
Finland
102
Sverige
101
Italien
101
Storbritannien 100
Frankrike
97
Spanien
81
Por tugal
72
Grekland
67
EU
99
USA
Japan
Kanada
Australien
Nya Zeeland
Korea
Mexiko
OECD median

151
107
117
80
81
74
38
100

Källa: OECD februari 2001

Detta är
EU-barnens
rättigheter
● Barn har rätt till
det skydd och den
omvårdnad som behövs för deras välfärd. De ska fritt
kunna uttrycka sina
åsikter. Deras åsikter ska beaktas i
frågor som rör barnen i förhållanden
till deras ålder och
mognad.
● Vid alla åtgärder
som rör barn ska
barnets bästa komma i främsta rummet.
● Varje barn har rätt
att regelbundet
upprätthålla ett personligt förhållande
till och direkta kontakter med båda
föräldrarna, utom
då detta strider mot
barnens bästa.
(Från Artikel 24 i EU:s
stadga om grundläggande
rättigheter)

Chatta

m ed re po r te rn
Th om as Gu st af sso n oc h fo to gr af en Jo ac hi m
Lu nd gr en

mat tittar det unga paret efter förlovningsringar i den välkända juvelerarbutiken Maty Opera i centrala Paris. Lola berättar att hon suttit
så här på trottoarerna i ett år. – Jag kommer från Rumänien, säger hon. Nej, jag går inte i skolan.
Hon är nyfiken och vill veta mer. Sverige vet
hon inte riktigt var det ligger. I norr?
Tania har bott i kåkstaden i hela sitt liv. Plötsligt säger hon att hon inte vill bo kvar här längre. Hon vill bo i ett riktigt hus med varmvatten,
värme och elektricitet.
– Jag tycker om att gå till skolan på dagarna,
säger hon. Där är det ljust och varmt och rent.
– Det roligaste ämnet är läsning. Jag tycker
om att läsa berättelser om hur det är på andra
platser. Jag vet att det är mycket bättre hos er
än hos mig.
■■■

– EU saknar lagligt
mandat att tvinga
medlemsländer att
öka sitt ansvar för barnen. Barnfrågor är
varje lands eget ansvar, säger EU-kommissionären Anna Diamantopoulou.

Anna Diamantopoulou är EU-kommissionär
med ansvar för arbetsmarknadsfrågor och sociala frågor.
Hon har sitt kontor på översta våningen i ett
nyrenoverat kontorskomplex mitt i centrala
Bryssel men pendlar så ofta hon kan till sitt
hemland Grekland.
Kommissionären berättar att hon gärna skulle se att EU fick möjligheter att driva en gemensam socialpolitik. Men unionen saknar lagligt

mandat att tvinga medlemsländer att öka sitt
ansvar för barnen. Barnfrågor är varje lands
eget ansvar.
Första gången EU:s medlemsländer över huvud taget nämnde barnens rättigheter i ett beslut var vid toppmötet i Nice i december 2000.
– Nu är det naturligtvis inte så att medlemsländerna inte vill ha en bra barnpolitik. Men de
vill inte att EU ska ha rätt att gripa in i sådana
här frågor, säger Anna Diamantopoulou.
■■■

lickan sitter på en trottoar i centrala Paris,
med skygg blick granskar hon alla som går
förbi. I handen håller hon en tom pappersmugg med några småmynt och en handskriven
skylt:
”Hjälp mig” står det på franska. ”Jag är föräldralös och behöver pengar till mat.”
Bakom flickan har den välkände juveleraren
Maty Opera sin butik. Ett ungt par stannar till
och studerar skyltfönstrets utbud. Ska de slå till
och förlova sig?
Flickan berättar att hon heter Lola och är 14

F

I dag kl 15.00

år. Under ett år har hon suttit så här, säger hon,
på Paris trottoarer och tiggt.
– Jag kommer från Rumänien, säger hon.
Nej, jag går inte i skolan.

”Snälla hjälp mig”
Ett stenkast bort ligger Paris vackra Opera
som i kvällens föreställning bjuder på baletten
Paquita.
Det är eftermiddagsrusning och trafiken är
hektisk. Bilar tutar, taxibilar buffar sig fram och
upp ur metrons uppgång väller en stadig ström
med folk som har stress i blicken. På väg mot en
trevlig afton.
Lola vill inte berätta hur hon hamnat här på
en trottoar i Paris eller vem som hjälpt henne
att skriva lappen. Troligtvis är hon ett av alla de
tiotusentals östeuropeiska barn som utnyttjas
av hänsynslösa människosmugglarligor. Men
om detta vill hon inget avslöja.
– Snälla, hjälp mig, är allt hon vill säga.
Hon säger tack och ler när hon får en slant,
men i hennes ögon finns bara sorg och rädsla.
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