
Evelyn i 
favelaen



FNs bærekraftmål nr 1

Hei. 

Denne billedserien handler om 
hvordan det er å leve i fattigdom.

Lærer leser høyt, mens dere ser 
på bildene.

Mål 1: Utrydde alle former for fattigdom i hele verden 



•Alle barn er født frie og er like mye verdt.
•Alle barn har rett til beskyttelse.

Artikkel 27: LEVESTANDARD: Barnet har rett til en 
levestandard som er tilstrekkelig på alle områder. Foreldrene, 
eller andre som har ansvar for barnet, har det grunnleggende 
ansvaret for å sikre de livsvilkårene som er nødvendig for 
barnets utvikling. Staten har plikt til å støtte de foresatte.

FNs barnekonvensjon:



Brasil og favela

Her ser du en favela. 
I Brasil kalles slum for 
favela. 

I slummen er skur og 
hytter satt opp tett i 
tett. Det bor mange i 
hvert skur. De bor 
trangt.

De fleste som bor i 
favela er fattige.



Slik bor barna i favelaen – tett i tett i små skur. 



Det er ofte 
mange barn i 

hvert skur. 

Ofte må flere 
barn dele en 

og samme  
seng.



Dette er Evelyn. Hun bor i favelaen Sítio do 
Caqui, utenfor en stor by som heter São Paulo.



Hun bor i dette skuret. Det har ett rom og et lite bad, 
og en liten balkong der Evelyn liker å leke.
Hun bor med mamma og noen to store brødre. 



Utenfor huset må hun dele plass med mye 
søppel, åpen kloakk, rotter, kakerlakker, 
edderkopper, slanger og andre giftige kryp. 



På baksiden av 
husene renner det 
en åpen kloakk. 
Mamma sier hun 
ikke får leke i den 
bekken fordi hun 
kan bli svært syk. Så 
det er mye å passe 
seg for  utenfor 
huset.

Hva tror dere kan 
være farlig med å 
bo slik Evelyn gjør?



Evelyn drømmer om å bli lege. Hun vil hjelpe 
de som er syke. Hun har sett mange barn som 
har blitt syk. 



Mamma har fått jobb på Kolibrisenteret i favelaen. Det har 
gjort en stor forskjell for familien. De har fått en fast inntekt, 
noe som gjør hverdagen lettere og livet tryggere. Evelyn 
merker at mamma er mer glad og de gleder seg til hver dag.



Hele senteret er så vakkert. Her kan Evelyn 
være med. Her kan hun leke uten å være redd 
for alt som kryper og kråler. 



Her på senteret får Evelyn være med på kunst, 

- og på kokkekurs. 



Derfor lager Kolibri aktiviteter for barn 
ute i favelaen.



Kolibri skal sørge for at ingen av barna blir gatebarn, slik som disse 
to guttene på bildet. På Kolibrisentrene får barna omsorg og 
trygghet. De får delta på leker og aktiviteter og de får opplæring. Det 
er viktig at barna er trygge både hjemme, på skolen og på Kolibri.



Barna skal bli kjent med Kolibri. På den måten 
blir barna nysgjerrig på Kolibriprosjektet.
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