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DE GLÖMDA
■ ■ Sabina var elva år när hon
såldes till en liga med människosmugglare. De krossade hennes
höft för att hon skulle fungera
bättre som tiggare.
■ ■ I tre dagar berättar Aftonbladet om EU:s glömda barn. Barnen som knappast hamnar i fokus när EU:s toppolitiker träffas i
Stockholm på fredag.
■ ■ I går rappor terade Aftonbla-

EU-BARNEN
dets Thomas Gustafsson och
Joachim Lundgren om fattigdomen i Västeuropas värsta
slumområden.
■ ■ I dag har de träffat barnen
som utnyttjas som slavar av traffickingligorna. Fler än 100 000
minderåriga tvingas ut på gatorna för att tigga eller sälja sex.
Och detta i EU våren 2001.
■ ■ Läs deras skakande rappor t.
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”Maffian slog
sönder mina ben”
Aftonbladet i går.

HÅLLS GÖMD FRÅN MÄNNISKOSMUGGLARNA Sabinas ben är skeva och snedvridna efter människosmugglarnas misshandel. Ju mer hon
haltade, desto mer värdefull var hon som tiggare för ligan. I dag är Sabina 14 år och hålls gömd i ett bevakat hus någonstans i Belgien.

Så skulle Sabina,14, bli mer värdefull som tiggare

N

är Sabina var elva år såldes hon av sina föräldrar.
Människosmugglarligan
som köpte Sabina för 100
dollar ville ha flickan för
att hon hade en missbildad höftled. De slog sönder Sabinas höft så att skadan blev ännu värre.
De skulle fortsätta att slå så länge hon
var i deras våld. Ju mer Sabina haltade,

desto värdefullare var hon som tiggare. Sabina är bara ett av drygt hundratusen barn
som utnyttjas av maffialiknande så kallade
traffickingligor inom den Europeiska unionen. Många av barnen är tiggare som Sabina, men de flesta tvingas prostituera sig.

Lyckades fly från ligan
För tre veckor sedan lyckades Sabina fly.
Hon gömmer sig nu på en hemlig adress i
ett så kallat säkerhetshus som drivs av en

ideell organisation i Belgien. Meningen Hon ler skyggt men i hennes blick finns
fortfarande en djup och hunsad rädsla.
var att hon skulle smugglas till England.
Sin första tid som tiggarbarn var SaSabina har hunnit fylla 14 år. Efter
bina i Polen dit hon smugglats från
åratals förtryck och stryk är hon
skräckslagen. Kryper djupt in i ett hörn sitt hemland. Under
av soffan när främmande personer när- nätterna hölls hon inlåst i en källare tillmar sig henne. Det är först efter flera
sammans med andra
timmars lugnande samtal som hon intiggarbarn. De frös
ser att ingen i omgivningen vill henne
något ont.
● Texten fortsätter
Då vågar hon för första gången titta upp.
på nästa sida

De yngsta
säljs till
bordeller
● VÄND

