Ramas garderob
Rama, 12 år, tar inte på sig sina finaste
kläder när hon springer till stationen på
morgonen. Barnen på perrongen blir snabbt
smutsiga och dammiga, så det är knappast
någon idé att klä upp sig.

Rama går i perrongskolan, men
hon tycker ofta
att det är svårt att
koncentrera sig.

För kort
– Den här fick jag
av Ruchika på gungfestivalen. Många
har sagt att den är
jättefin men jag
tycker att den är för
kort. Jag visar benen
och det tycker jag
inte om. Min
drömklänning är
blå, med pärlbroderier.

– Det är vårt familjeyrke,
förklarar Rama. Mamma
lagade kläderna och sålde
dem vidare.
– Jag köper aldrig kläder
till mig själv, men ibland
sparar jag pengar och köper
en begagnad sari till mam
ma. Medan pappa levde bru
kade han ta med henne ut
och köpa kläder. Nu är hon
så sjuk, hon kan inte ens gå
och handla.
Lärarna och Inderjit
Khurana försöker ibland
övertala Rama att flytta till
barnhemmet. De tycker att
hon lever ett för hårt liv på
stationen. Men Rama vill
inte lämna sin mamma
ensam.
– Min dröm är att studera,
få ett riktigt jobb och kunna
köpa ett bättre hus till min
familj. Men det är svårt att
planera för framtiden. Först
måste jag ju alltid tänka på
hur jag ska få ihop pengar
till nästa mål mat. 
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R

ama bor med sin
mamma och två yng
re systrar i ett litet
tält nära tågrälsen.
– Min pappa är död och
mamma är svårt lungsjuk.
Hon är väldigt svag, berät
tar Rama. Därför är det
mest jag som jobbar. Vi får
också lite pengar och mat
ransoner av Ruchika varje
månad.
Rama har tre äldre syst
rar, men de har flyttat ut.
Därför måste hon sköta
hushållet och passa
sina småsyskon.
– Jag är alltid orolig
eftersom vi bor så nära
stationen. Tänk om
någon av mina systrar
ramlar framför ett tåg?
Jag tar med dom till per
rongskolan varje dag. Jag
vill att dom ska få ett
bättre liv än jag.
Rama började tigga
när hon var fem år.
Innan hennes mamma
blev sjuk arbetade hon
med att gå från dörr till
dörr och byta metallfö
remål som kastruller
mot gamla kläder.

Rama går alltid barfota,
precis som andra barn på
stationen.
– Förut hade jag ett par
sandaler, men dom gav jag
till min mamma.
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Rama, 12
Likes: Playing. Drawing.
Doesn’t like: When I can’t
afford to eat.
Sad: When my mum drinks
too much.
Loves: My mother.
Looks up to: “Mama”
(Inderjit Khurana).
Dreams of: Being able to
travel abroad.
Wants to be: A teacher.

It’s important for Indian girls and
women to have bracelets.
“Otherwise you feel kind of naked,”
says Rama.
People who can afford it have lots
of bracelets, but Rama could only
afford two.
“It was hard to choose, but in the
end I decided these ones were the
prettiest.”

Work clothes
“These are my work clothes. When you’re
begging, you need to wear your dirtiest,
most torn clothes. Then people give more.
Now I have stopped begging, and I collect
plastic bottles instead. That earns me a bit
more money, and seems better.
Everyone used to ask me, ‘why are you
begging?’ and one day I found lots of
bottles I could sell. Then I decided to
change job.”

