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 ■ KRÖNIKA� Argentina

Gloria Ferreira, här tillsammans med grannflickan som kallas för Pollito, har fått ett fast städjobb. Men familjen har fortfarande problem. ARKIVFOTO: MELISA HERNÁNDEZ  2011

har en lätt utvecklingsstörning därför att han 
var undernärd som barn, få byta från särskola 
till vanlig skola – toppen, förutom att han då 
förlorar de gratis bussresorna som tar honom 
till jobbet på ett bageri.

Denna gång kommer fattigdomens� knuff ini-
från Glorias mun. Det värker på insidan av hen-
nes framtänder. Familjen har inte råd att gå till 
tandläkare. På nödmottagningen för fattiga får 
hon hålen rensade och igenfyllda, och antibio-
tika mot inflammationen. 

När jag träffar henne någon vecka senare sit-
ter hon med handen för munnen och tittar i 
marken. Hon ser febrig ut, och överläppen är 
röd och svullen utanpå. Smärtan blir bara vär-
re och värre. Hon har inte varit i skolan på över 
en vecka.

Journalister ska berätta om världen, inte fixa 
den. Men detta klarar jag inte att lämna därhän. 
Så jag tar Gloria till en tandläkare. Som tittar in 
i hennes mun och bara skriker. 

Lagningen med ett billigt material fräter på det 
som återstår av framtänderna. De borde ha rot-
fyllts, och det hade nödmottagningens tandlä-
kare sett om de hade haft tillgång till röntgen. 
I stället har inflammationen stängts in och spri-
dit sig, trots den höga dosen av alldeles för stark 
antibiotika.

Det kostar 250 kronor att rädda de båda fram-

tänderna, Glorias skolgång och kanske hennes 
liv. Tandläkaren skäller: 

– Du har karies i precis varenda tand. Du 
måste sluta upp med småätandet och alla söta 
drycker, annars fortsätter det såhär.

Problemet är bara att den som en gång svul-
tit blir som allergisk mot hunger. Gloria Ferrei-
ra och hennes syskon går alltid och tuggar på 
något, eller dricker sockrad juice från trädgår-
dens grapefrukter, eller sötat te. Till och med 
minstingen Melisa, 6 år, har flera synliga hål 
i tänderna. 

Efter ett par dagar går inflammationen tillbaka 
och Gloria Ferreira går till skolan igen. Jag frå-
gar om hon fortfarande drömmer om att bli för-
skollärare. Hon rycker på axlarna och tittar bort. 

– Jag har ingen dröm.

N
är jag träffade Gloria Ferreira för drygt 
ett år sedan var hon femton år, fort-
farande märkt av att ha svultit som 
barn, men på god väg mot ett bättre 

liv: hon pluggade, jobbade extra och drömde om 
att läsa vidare till förskollärare.

Kanske minns du henne, hon var med i ett 
stort reportage om undernäring bland barn 
i Argentina.

Jag hälsar på Glorias familj i Posadas, längst 
upp i norr nära gränsen mot Brasilien och Pa-
raguay. Hennes mamma, som för ett år sedan 
fick baka bröd hos en hjälporganisation för 
att försörja sig och de åtta barnen, har nu ett 
fast städjobb. Hennes sambo har börjat cykla 
till marknaden och köpa billigt kött som han 
säljer till grannarna. De äldsta sönerna bidrar 
också genom extrajobb. Alla barnen går i sko-
lan. 

Även om inkoms�terna fortfarande är små är 
de så regelbundna att de räcker till att investera  
i något utöver mat för dagen. Familjen har lyck-
ats komma över ett fungerande kylskåp så att 
de kan förvara mat utan att bli sjuka, och de-
ras skjul i en kåkstad har utökats med ett rum, 
så att de tio familjemedlemmarna nu delar tre 
sovrum.

Men det svåra med fattigdom är att för varje 
steg du tar framåt, så knuffar fattigdomen dig 
tillbaka. Exempelvis ska trettonårige Julio, som 

Knuffas tillbaka
”Det svåra med 
fattigdom är att 
för varje steg du 
tar framåt, så 
knuffar fattigdo-
men dig tillbaka.”

Fast i fattigdomens grepp

Kinga 
Sandén

utland@sydsvenskan.se
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