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Dette er Jeguaká Mirim. Han er 
en 10 år gammel og er en 
Guarani Mbyá indianer.

Han er sønn av stammens 
forfattere og fortellere Olívio
Jekupé (pappa) og Maria Kerexu
(mamma).  De bor sammen 
med sin stamme i et lite 
avgrenset område av den 
atlantiske regnskogen, ved 
Atlanterhavskysten i Brasil.

Jeguaká Mirim



Dette tema er knyttet til FNs bærekraftmål nr 15

MÅL NR 15: 

Beskytte, gjenopprette og 
fremme bærekraftig bruk av 
økosystemer 

Sikre bærekraftig 
skogforvaltning 

Bekjempe ørkenspredning

Stanse og reversere 
landforringelse 

Stanse tap av artsmangfold 



FNs barnekonvensjon:

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

Art 30: Minoriteter og urbefolkning har rett til særskilt 
beskyttelse. 

Art. 29: Målet med utdanning: Barn har rett til å utvikle 
personlighet, talenter og psykiske og fysiske evner så langt 
det er mulig.



Del 1: 
Om Guarani 
indianerne

I denne landsbyen bor Jeguaká
Mirim. Ca. 100 indianere har sitt 
hjem her. Den ligger i bunnen av 
en dal og grenser til en elv der 
barna kan kose seg i et 
forfriskende bad i den varme 
solrike ettermiddagen. Denne 
landsbyen ligger på 
Atlanterhavskysten mellom Rio de 
Janeiro og São Paulo, to store 
byer i Brasil.

Legg merke til parabol TV-
antennen i venstre kant av bildet; 
en uunngåelig utvikling, på godt 
og vondt!



Her ser du et kart 
over Brasil. Landet er 
delt opp i mange små 
stater. Den orange
fargen viser hvor 
Guarani-indianerne 
bor. Du finner statene 
Rio de Janeiro (RJ) og 
São Paulo (SP) der 
hvor det orange er på 
det tynneste.

Kolibriprosjektet i 
Brasil har 
kulturutveksling med 
Guarani-folket.



Barna indianerlandsbyen lever i stor fattigdom og på mange måter lever disse barna 
under de samme forhold og har de samme behovene som  barn som vokser opp i 
favela(slumstrøk) i storbyene i Brasil. 
Underernæring og lungesykdommer er årsaken til en høy dødelighet  blant guarani –
barna. (De to guttene treffer dere igjen i en video senere).



Som turist i Brasil kan du ofte oppleve Guarani – indianere som sitter på gaten og 
selger sine selvlagde produkter til rike turister i kystbyene. 
Indianerne er fattige og de sover på gaten, både voksne og barn. Her ser du indianere 
til høyre på bildet. Mange av barna som følger med familiene sine på disse byturene 
ender opp med å vandre rundt i gatene og tigge om penger og andre "godbiter" fra 
turistene for å få de lange ventetimene til å gå.  Det var nok ikke slik de stolte 
forfedrene deres hadde tenkt de skulle ende opp.



Ordet indianer er 
egentlig feil.

Ordet indianer er et resultat 
av at de første kolonisatorene 

tok feil. Da de kom til 
Amerika trodde de at de 

hadde kommet til India, og 
derfor kalte de menneskene 

de møtte for indianere.

I Brasil brukes ordet indianer 
som synonym for urfolk. 

Urfolk betyr ”den 
opprinnelige befolkningen i 
et område som senere er 

blitt erobret og kolonisert av 
andre folk”. 

Har vi urfolk i Norge?
Dette er Pará Miri. Hun er 10 år.



En Guarani –jente og – gutt 
ser ut over horisonten fra 
landsbyen Krucutu, som 
ligger i litt av det som er 
igjen av Atlanterhavets 
regnskog i Brasil .........

De er nok betenkt over det 
de ser. Guarani -folket i dag 
er i en vanskelig situasjon.

Det er 
vanskelig for 
guaraniene å

leve på
tradisjonelt vis



Som de fleste urfolk rundt 
om i verden, har den 
naturlige måte å leve på, 
gradvis blitt ødelagt av det 
moderne menneskets 
streben etter velstand.

Gradvis har europeerne tatt 
landet deres og gradvis er 
regnskogen blitt hugget ned.

Til tross for at det er 500 år 
siden europeerne kom til 
Brasil og  gradvis tok landet 
til Guarani-folket, prøver de 
fortsatt å opprettholde sine 
kulturelle tradisjoner, selv 
om det er vanskelig  å 
fortsette med  en verdig og 
sunn livsstil. 



Bare 6% av Atlanterhavsregnskogen eksisterer fortsatt i Brasil.
De små reservatene som regjeringen har tildelt Guarani-folket, har lite igjen av den 
opprinnelige urskogen som er nødvendig for at de skal kunne overleve på sin 
tradisjonelle levemåte.  

På grunn av at deres naturlige områder er ødelagt, er det vanskelig å gjenopprette 
naturområdene  og leve slik de opprinnelige gjorde, der Guaranifolket levde i balanse 
med naturen, mellom dyr og planter.



AVSKOGING
I dag er situasjonen for 
Guaranifolket i Brasil svært 
alvorlig. Avskogingen av 
landet deres har gjort at det 
kun er små øyer av skog igjen 
av Atlanterhavsregnskogen.

Sukkerrørsplantasjer, 
storfehold og soyadyrking 
har tvunget Guaraniene til å 
leve et annet liv i overfylte 
reservater hvor de ikke har 
mulighet til å leve sitt 
tradisjonelle liv. 
Underernæring er et alvorlig 
problem og mange av barna 
dør av sult og sykdommer.
Men fremdeles kjemper de 
en kamp for å leve sitt 
tradisjonelle liv. 

Rio Branco – Den Hvite Elv. Her ser vi en liten rest av den Atlantiske 
regnskogen. Denne idyllen ligger bare 11 km fra storbyen São Paulo. Guarani 
– folket har et reservat  noen kiliometer lenger oppe langs denne elven



LANDET UTEN ONDSKAP
Så lenge guaraniene kan 
huske, har de søkt og lett 
etter et sted som ble 
åpenbart for deres forfedre.  
På dette stedet er 
menneskene fri for smerte 
og lidelse. De kaller det 
"landet uten ondskap". 
Gjennom hundrevis av år har 
Guarani reist store avstander 
på jakt etter dette landet. De 
er stadig på vandring. Dette 
er en del av Guaranifolkets 
kultur.

Tegninger laget av Guaranibarn



En krønike fra 1500 - tallet 
bemerket Guarani sitt 
'konstante ønske om å søke 
nye land, der de forestiller 
seg at de vil finne udødelighet 
og evig letthet'.
Denne permanente søken er 
et tegn på Guaranis unike 
karakter. Det gjør dem 
forskjellig fra andre, og det 
blir lagt merke til av 
utenforstående. 

Dette er et typisk tradisjonelt  guarani- familiehus. Hele huset er laget av 

naturlige materialer som de finner i skogen i nærheten.



Det er viktig å bli kjent med 
andre folks måte å leve på. 
Det gir oss større innsikt. 
Guaranifolket gir oss innsikt i 
en levemåte som er 
bærekraftig og som tar vare 
på alt som lever, vokser og 
gror.  For dem har alt liv 
egenverdi. Vi kan lære av 
dem. De har også kunnskap 
om planter til medisinsk bruk. 
Det er en kunnskap som er på 
vei til å forsvinne. 

Guaranier på besøk på Kolibrisenteret. Det er viktig å bli kjent med hverandre 

og lære av hverandre.



Indianerne er veldig 
bevisste på å ta vare på 
sine tradisjoner. Da må 
de lære barna opp til å 
ta del i disse 
tradisjonene, slik som 
historiefortelling, 
sanger, danser og alt 
om ånder og krefter 
som finnes i naturen. 

Alt dette er blitt fortalt 
og overlevert fra de 
gamle til de unge fra 
generasjon til 
generasjon, uten at det 
er skrevet ned. 



Det er først i nyere tid, 
når de har skolegang og 
lærer å skrive og lese at 
de har begynt å skrive 
ned. 

Jeguaká har skrevet en 
bok. I den er det 14 
historier som han har 
utarbeidet, formet til og 
skrevet ned. 

Jeguaká Mirim



FORDYPNING:

På linken under kan dere finne mer stoff om urbefolkningen i Brasil. Det er en nettside 
på norsk, laget av urfolk-organisasjoner i Brasil. 
Dette er viktig. Det er en viktig demokratisk rettighet å ha mulighet til å lage 
organisasjoner for å kjempe for en sak du tror på. Det har indianerne i Brasil gjort ved 
å skape «MIRIM». De kjemper for indianernes rettigheter i Brasil. Dete er viktig i deres 
arbeid for å informere. De ønsker at du skal bli informert:

På denne nettsiden kan du finne ut mer 
om: 
• Hvem er de?
• Hvor bor de?
• Slik lever de
• Hvordan er husene?
• Hva leker de?
• Hvem gjør hva?
• Hvordan lærer de – har de skoler?



Nå skal du få en av de historiene mine, om Treet i Ørkenen, sier 
Jeguaká Mirim. 
.



TREET I ØRKENEN

- Et Guarani-eventyr fra Brasil

Dere finner eventyret på lydfilen på nettsiden – innlest 
av Freya Grace Hagen.

Tekst til eventyret  finner dere også på nettsiden .


